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da, cidade, conflagrada

Morreram varios civis italianas
ROMA, I} WP} - o

nremíer Pefla enviou a,

uêrgíoo protesto aos go�

vemos dos Estadas Uní

dos e Inglaterra, hoje,
contra o disparo de fnsis
contra suclitc6 italianos

cm Tl'ieste. Durante os

referidcs disparos, efetua
dos por tropas anglo nor,

te-americanas, morreram

vários italianos. Outros

sofreram ferimentos· ANO X

o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa .Ca

SERA' ECIDIDA A POSIÇAO DA "MAIOR)i
PARLAMENTAR NO CASO "ULTIMA HORA"
lenlará fi Sr. Capanema
protelar a v o I a ç ã o

.
RIO, 6 (Merid:onal) - Amanhã o sr. Gustavo Capanema

vai t�r um encontro com .0 presidente Gctúli!li Vargas para
decidIr qual a posição que assumirá a maiorja parlamentar
�m face (10 inquérito do "iHtima Hora", A tendência do lííler
e retardar a votação do. parecer da comínsâo esnerando que
cheguem as férias parlamentues.

'

-,
O assunto perderia multo de interesse, !lois no próximo

ano � .luta eleitoral abalar-ia qualquer repercussão. E' pro.
hlemátlco para o sr. Capanema usa.r a exnressão da maioria
parl.a'!1lentur quando se refere ao cnso do "Ultima Hora"· Na
realIdade, ao que apurou a comissãe pal'1:lmentar, os cheques
sem fundo, desvio de empréstimos e a esnetaoular efetiva
ção de. transações, de tal rorme chocaram os deputados, quer
da lnalOrIa� que qualquer tentativa proteiatcría (10 sr. Capa'
nema estaria fadada a fracasse.
De qualquer forma, entre, Waincr não dcsencarnou no

tanto. a conferência entre os jornal lb mangue. Só deser-
81'S. Gustavo Car"llcma e pre- tou para salvar ;15 aparências.
stdente Getúlio Vargas, assu- depois que se descobriu que
me alguma ímnortâncta no o pupilo, do Banco do Brasil
caso, já que D Iíder da maio. éra filho da Bessarabia, O
]1" poderá t,i!t'1r uma mano- "U'Il.ima Hora" continúa,
brio protel,l!�r:i1, cu :l'S resul, tanto. integralmente fiel aos
�adús serão pl'i'l·il:-:os. rnét.; dos do seu índ. gno fun-
lHO. 6 (Mcrtdiona I) - O dador. 'C' um jornal que não

sr,' Arrnanuo Faivão, '" prcpó- agoniza sõmente 10 terreno
"'Ii� de cevtas not íci as dadas financeiro. mas QU.e afunda I
a seu resuerto rt'!·; jOrnal! tambem bem salvar-ão. sem I
"Tr't· H • '

1
-

\� ma
, _::.ra " o:ter: arou: remédio, para o lodaçal da

O espu'" [, .1J sr.

samuell
torpeza. E' um jornal que

Inunca soube lutar. Seu mé-

Nio deve haver �egre t�)dJ. é.a deslealdade e seu
- -5<11 _ ii) '" <:lstema e a chantagem.

w�:��::'o���a�:,:,ões(, 0ro'tec-a"'-o cem '-,"alpr-esidente Ei"cnh')we" o r-dnnuu r' j g �
hoje às repart.ições federurs (IV! .,

.

dcix'm de 11FHÜe,r Gcgrcdos d es
nccessár los, afim de que o.'; ci.:Jé"
dãos nor-te-urnerdca.nos sa.iba.rr,
melhor o que o governo está ft,..

zendo, Apó:� n:1I15'€''S de confcH'u'
cias cun� reprpsentantcs da, lm·

prensa., a Casa IÚ'anca publicou
unIa série de regra.!:! nO'\-R.; s0bj'"c
a maneira de classificn.r as i;1'

formações Il'0 ambit<.l federa;

General Chíang Kai Shell: e esposa
(SO' COM APOIO NORTE-AMERICANO>

(texto em outro local)

TRlESTE. 6 (UP) - Tro- POLICIA "

I Durante a tarde. pelo menos

pas norte-americanas c brítã- Na manhã de hoje os' 7·000 Um estudante foi atingido, por
nicas entraram hoje em ação, soldados norte-amerrcanos e uma bala politial que TÍCO-

pela �)rimeira vez nos oito britânicos,acantonados aqui,
an ts 'de ocupação de Trieste, permaneceram em seus quar
paro sufocar violentas maní- téis,' enquanto a polic$a dis
festaeões, nas quais pelo me- solvia uma violenta manífes
nos' d..ís manifestantes foram tação de rua, no curso da
mortos a tiros em lutas de qual os agentes da ordem io_
ruas com à pol.'cia.

-

ram atacados a: pedras e gar-
Contingentes norte-amerí- raf.adas. .

canos de' Infantar-ia, armados No choque resultaram de
com metràlhadcras foram

en-,
zenas de pessoas feridas e pe

víad: s à Praça Unítá nos mo- lo menos dois mortos, um de
mentas em que uma turba en- les. atingido na cabeça por
furecida, congregada frente à um disparo, da- policia. Foi o

Prefeitura, sobrepujava os es_1 segundo dia consecutivo de

forces da polícía para domi- dísturbios nesta cidade, capi-
ná-la. tal do Territorio Livre de

Poucos segundos depois Trieste, que está sendo dispu-
chegou tambem a essa praça tado pela ltalia e Iugoslavia.
uma companhia de infantaria SLOGANS FURIOSOS
britânica: A multidão vaiava e grita-
Foi a prüne'ra vez. em oito va "slog:ms". principalmente

'anos, 'que as f,orças norte.a- anti-britânicos, ao que pare
merícanas e britânicas de o· ce porque o governo militar

cupaeão tívenam ,que recorrer da cidade está em grande par
à força para restabelecer a te em mãos dos britânicos.

ordem em Tries'be. - "Vão-sre embora, íngle-
IMPOTENTE A. ses! Estão assassinando os

. �__...c._ nossos estudantes!" .,- grita-
va o público.
Um porta-voz do governo

militar aliado manifestou que
um batalhão do regimento
britânico de ínfantania, íns-
talado no Quartel Rosetti, nos
arredores da cidade. havia si,
do chamado !Jara ajudar
manter a ordem.

"Suas ord;ens - acrescen

tou o porta-voz - são que
·,Podem. ' empregar' .stLaS botas,

cultor remuneração mais com- a coronha dos fuzis e outras

pensadora do qu.:: lhe oferece armas não· mortíferas para
o mercado ulterno, afirmou m�mter a ordem e dissolver

i'lindJ que há verdadeira pro- as manifestações; mas sem

tcção ca�nbial ao tI' go Brgen_ jam,aí.s fazsr f.ogo". 'l'ambem

tinJ ,,,m detrimento do nOS80, dEsse. q�� as t�op;as nor�e_
Necemidade de amparo amerIcanas haVIam recebIdo
à p.t:odução nacional, l igual

ordem.
- , ,

Ponderou sobre a necessi. Os soldàdos nao a'taCaI"alU

dade de ,novas medidas qu� os manifestantes· LL'111taram

visem incrementar a produção se a perc.Grrer as principais
do trigo no Brasil, esclarrccen. ruas em secus caminhões.
do de forma veemente sobre Quando chegaranl à PI'aça
lS condições ec10Iógieas do Vn'tá, ,esta já havia sido eva

Sul do Brasil, onde já se vem cuada.
obtendo os melhores resulta- ----------------�------------------�------------��--�--����
dos no plantio desse cereal, c,
onde a pr·odução unitária em

nada é inter'or a que vem'

sendo conseguida na Argenti
na.
Enumerou ,ss benefícios da

racionalização dessa cultura,
analisando os pontos capitais
em qUe .ela se torna impr.es_
cindivel ao nosso desenvolvi
menf.o economlco. à nossa e

mancipação. além da real
vantagem na p:upança de
cambiais. que constitu'u sem

pre ao nosso :!;>aís sério pro
b1ema.
Vive I) bvrador dentro de

um circulo vicioso - produz
[LUCa é caro porque di.o ra_
,'j·,H'lliza sua produção - não
<l racionaliza, porque nos

molôJcs em que a consegue,
não' obtem um lucro que lhe
possibilite os grandes inVlt!sti.
mentos requeridos pela com

pra de maquinários.
Para romper esse circulo

viçios� em que se enc.ontra é
essenCIal que o governo per
mita a €leva ção do :preço do
trigo nacional: qUe é hoje
bem Inferior 3'0 que o lavra
dor obtinha em 1949. eis que
todas as utilidades subiram, a
(Conclue na 2.a :página letra. li)

II

ao trigoargentino
c/o produto. brasileiro

RIO, fi (Mer:d.) - O de
putado Lacerda Werneck (P.
R. do Paraná), em discurso
ontem proferido na Câmara

(C{lnclue na :!.a página letra G)

dos Deputados. abordou o Evidenc1:u. a'nela, o depu
problema do trigo naci·:.mal. 1ado paraense, atra'(.-és dados
Afirmou "que o trigo bra. numéricos. que o Brasil com

sileiro, não é m"1s caro que :Jra, na realidade, o trigo ar

o trigo argentino", argumen- gentino a Cr$ 5.766,00 a to'
tando.5ua assertiva baseado no nelada, enquanto o trigo na

confronto de preç':s - Cr$ cionaI custa somente CrÍ..,.
3·000,00 por tonelada para o 3.000,00, que ao doIar de US$
trigo nacional e US$ 124.00 18.72, fon,�ce ,ao produ;kr
J.i3ra o trigo argentino, pel'() brasileiro US� 160. Assim
qual demonstrou que o trigo considerando ressaltou que �

argentino só chega aO-�J;Su- produtor bra,sileiro teria Cr$
m dor a preço inferior do na- ,3.000,00 (preço da tonelada)
cional, devido ao subsídio da- e ainda o subsídio de Cr$
d,o pelo governo ao importa- 1.620,00 por tonelada, na ba

der, de Cr$ 27,7'8. que nada se de Cr$ 10,00 por d:Jlar, s.�

mais é do qUe & diferença gWldo recentes :nstruções do

existente entre 'J' câmbio ofi. Ministério da Fazenda.

cial de Cr$ 18,72 e o valor do Nessas condições o nosso
dólar no câmbio livre, ou s:!- trigo poderia ser exportado, a

ja Cr$ 46,50 (cotação do do· Cr$ 4.620,00 por tonelada, 0'.1

lar no sábado último). seja Cr$ 1·146,00 a menos d:i
Proteçãol cambial ao que corn,pram�s da Argentina.
trigo argentino p:ssibilitando ainda ao agri-

Obrigatória a venda de
vinhos também· nacionais
lUO. G (i,lcrill.) - o dcpullllio

I
goas. líoje Escola Técnica de

Antonio Horacio (PSD·Ccaní.) 0- Comercio d� Maceiõ O parecer

fc,'eceu,. ontem na Comi:isão de léoi favoravcL
Constituiçã.'J e .Ju·Aiça,

PaI'eccr,
Foi rejeitado !lo:! �,ccrdo (!J]U o

1:', nada menos de Ci11(O projeto voto do J'ela'Lol', o proj'2to crian

de lc.i. os quais foram por unani· do o Ser"'Íço Médico Rural n')s

midade apruvado.; pc]a Comi�- municipiC'.'í, com dotação oriunda
soo. do imposto de renda.

O pl'iuH'il'O d:lfjueles }'t oj<10S
de aut')1"ía do deputado Tcnorio

Cavalcanti, obriga o comercio a

tacadista e "n.rejista. bem como

110tO;5. restaurantes, noites e ca

sas d� pasto a apres€ntarem á

,"cnda vinho, nacionais. desd.J

que o façam conl os vinhos ''''lj

trangeiros. sob pena de multa de

vinte mil cl"tl7.ciros. O parec:E'l' do

relator opinou pela eomUt ,l"iu

nalidarl'! da medida.
A segunda. pl'opo�i'l'ju, ('OU! 1''1-

tec<'r f<wo�·;n:cl. ti de al11ot'j:'l, tio

sr. Lauro ermo:, ltwntanô:l dE! li

cença previa a inlportação de li

vros religioso'_,; NJ.'tado!< elll por

l.ugu{J;:l e ele qualtlu r c1csJl "a ('u·

jo pagaIllcllto rlPY;1 cr r.-..:t,) ,'rH

cambia h;.
Outra prop")," i· .. ti�} d,· a n�()ri!' d'}

--;t', J\r" Pltonl1,lJ ulltoth:a. D ;'íi
ni4ério 'la EltUCacão e Cultur;3

ti. pracc:l,)[· o I'Cciish'o dos diplo
mas axpodi,JoJs pela extinta E.;ca

Ia Supel'Í<J1' do Comerr.io de Ala-

ra com o

'Jtl"valccid
, ��alin.

Relatorio da «Ultima Hora»

leader ainda não fixou
a sua posição na Camara

Pap::t: 'Não t' a !,Lr-irae.irtt ve;: qU2
;;lf) .. inalaluos ii :;;:r;,viciade da f,�ucJ
l itua�·ão dos hO!lH.t,S de.;amp�·La.
dos CIl1 faC.2 dr} cúutrusto entre ah

luzc6 de 71111 giganh:sco progr�53o
técnico ç t1.3 trc'31 de uma :fU:i�;
ta decadênci, Teor:'.!.l, não sàment�
por causa dr urua audacios:l. C

crescente falt1 ue pudor do. llwda.
dos castumf', e cío� espetácl,!OS.
mas ígualme!lÍl' pc.. causa da m:-

RIO. fi fI'vlcridional)
RCUI1;\!-2:' ontem a represen
b\çã) federal da UDN, a fim
de CX']mill<ll' vár'os assuntos.
inclusivt: fi:;é'f ;, posição dó
parUdo I"ce ;,,, (,ol1elusões da
CO,lli�s,'io de ) IJ:jllér to incum
bid 1 C"c apur<:r os escandalo.
50S atos de "Ultima H'Jra".
Pode-Se dizer que fi reunião
foi pr'vocada pela atitude do
se. Gustavo Capanema, de re
tardar o urol1unCiamellto do
Plenário da Câm'ra sobre o

prujdo de r.esalução elnborn- IrDll.o·eJ·iu nara o sr. Getúlio
do por aquele órgão técnico. Vargas a tãrcfa de fixar a po'
s,:b o pretexto de qUe se de- sição da maioria governamen..

ve aguardar o resultado dos tal sobre O assunto. Não qUls
tr"balh�s da com'ssão encar_ i ele assumir sozinho a respon'
regada de cXlJmil1ar "s tran- 'sabilidade de procrastinar o

5;jçê..�s com o Banco do Bra. julgamento do escandalo. Soo
�il de outras empresas de pU-, bre a decisão da UDN, de pe
blicidac}€ falada ou escrita. d' r urgencia para a proposi-
Ao final da reunião. f'cou çã·;>, excusou-se a comentários.

decidido qUe o leader do par
tid.:> na Câmara estudaria o

assunto. pod'endo solicitar 'a

qualquer momento, se assim
o .entender. urgcncia para a

votação do projeto. de resolu
ção acima referido· Na verda
de, assim ocorrerá, conforme
declarou à nOSSa reportagem
o próprio sr. Afonso Arinos.
'Entrementes. o sr. Gustavo

CapanCIl1iJ. novamente inter
peladO pelos rcporteres, on

tem. reafirm'ou seu ponto de
vista de que não deve ser a

prec'ado pelo Plenário, isola_
damente, o caso de "Ultima
H'}ra". Disse ainda que não
palestrou com o sr. Getúlio
Vargas. a respeito, mas que o

fará ,nmunhã, no Catete. In
dagado sobre detalhes da c·::m.

clusão da Comissão de Inqué
rito. o leader da maioria res

pondeu, evasivaiuente, que
não tinha qualquer 'opinião
definida. Dois não lera ainda
com atenção o relatório f'u;;l
já divulgad.J por todo o país.
Aproveitará Q fim d:'.' semana,
conludo, para estudar deta
lhadamente a matéria, junta
mente com o projeto de re':'

solução.
Da palestra dos jorr�:tlístas

com o sr, Gustavo Capanema,
depreende-se que Q leader

Depois .de dois dias de es

tudo da "últ'ma nota soviéti.
ca, 'reiterandó 'o convite pa
ra uma reunião das quatro
grandes potencias, os funcio-

Ul.'IIIHA ESPERANÇA,
A única. c:i}Jerança de ,pr:)�

greSSH. em qualqlJer dos pro'
di'lj-

<?s autocrata"� (\!:: SlS111!-'!.S. dis�c o Soberano Pontífice mendonau
as pessoas que fazclll Ullla "guer
ra eOln uma cstraté�ia pêrfida e

UnlO, tãtica :3orratcir-a'·. asshn con
cluindo: "05 hOlucns morrenl, nl(!S-'

n10 os quo;;:. parecenl inlortais. As

.instituiçõe� humanas desmoronam
sucedem-se uns aos outros os

Iuais ine�perados declínios e em

cada alvoradO! nova a Igreja per
manece serena, como cJo.-pectadora,
banhada pelo 110,·0 �ol , ..

As resoluções ont,em rassen

tad�s_ foram tornadas públi
cas, a través de nota oficia1.

IgrejP no [)j-l.!�t:.!dG. desde as llv;:::. ...

sôes dos bál'har05. as lutas con· ...a

a sua gloria e a- sua í"elicidaàe -,
�

seu�
n:nD�O alraves�a um �os
mais �raYes 'perío�os»

Eden adverte:
nu ero

liberto nos Comuns
um o

Z II na d e
E x t r e m o Oriente

sobrQ política exteriorCIDADE DO VATIÇANO. t> tUPI • g"çuO prc,{;'rcsdí';a das ...erdade$
�- "O nllllujt) atr.:n·c�sa hO,ie U1U funduInenLais .e'ln que repousa o

do� �ctl� m�b graves períodos' f Decàtogo
Divino e a conduta cris

declarou o p;Jpa ctn breve di5�ur- tã. d!l. ,·ida. Dir-se-ia que as estru
so proferido :>0 receber os jO\'':ll� turas humanas trilham todos os

da AC;.io Caí.)J'ca Halillna laurel-l dias m,!!, dificil o eRl"inho para
dos COl conCf!r�(I ctt· -cultura reli � o conhecilnento� o anlor e o s-ervi
Iliosa. Dcptlis d� l'e-::ord3r às ;;;l"J- co elc Deus e para o fim derradei
\'as �o[rídll., v'wrl'ramente pe1J. TO qUe é a puss" d:) Senhor com

o debate

o

[,Ol'!DH.ES, fi (1!P) -� ('

p.J>ll.ar
da, crmferencla politir:a qJl �

1
paguntllsta.'l do comunismo, 'jU'J nã.o há provas de que

cretano das Relaçocs EK!.crjOr,':, dcyolverá a paz à Corêia. procw'am convencê-los, a volta� Sovjética tenha, modificad'J

Anthony Edcn. decJal'Oll hoJe na ALIVIO DA TENSÃ(. para {I .regime vermelho. atitude de "lwstilWaü"

Camara dos Comun,�, «Ue (I ;l;;{- "Uma \'ez que tenhamos cou- Recordou, depojs. qUr! a 1.n"la' mental" para com

tremo Orientc continua scudu " argUido a solução <lo). prohlema rerra e 'JS alia,dos estão tratar.d,) to.

região mais p.,[lg'.Jsa, de tcdas [,'1 coreano - dis:;e - poderemos

fcom
empenho: de cODseguir É,. BARREIRA CONTRA A

que temos a cxaminat·. tnüal' do alivio da ten..'.'ão no' Ex realizaçãO' da conferància plJlih AGRESSÃO

O titulur do 1!'orcign OHico r,?� t.remo Or,'cnte". Declarou a' se" ca da CorÓia. Disca ,que a poliU- Prosseguindo, ,asseverou:
essa. dccalração em ':IISflU.··O U'h guir. que a Inglaterra. julga que co. britânica com relação ao Ex· oeulta:� vastidões da Russia for'

pronunciou. abrindo o debate so- os prisionelt':Js de gue�Ta. deve· tremo Oriente inclui a melhoria jam-se politicas, TIllt:rCm'se t.c

bre politica e:<tt�rh'r. Afirn,ou." riam poder escolher livrement�· d&s relações pccifjcas com a oDres. formulam-se

le que o Ocidente POcold susfen· nntre voltar ou não â sua patria China e qUe julga se,r do intc- p- nesses míste.l'ios c-tã encena

lar t.er conscgo.iido "u.'1,a not>tvc: " advPl·tiu que não deve.rão 5�i' reE\"C desse país manter abertaS da g,rande parte da.s respostas
realização". {'h·cun'.sl�l't,.\eI1ci.J ,'mantidos sem liberdade iudefild .. suas linhai:l de oJntato com o 1 ao ê.."l:ito ou ao fracasso de nos·

guerra, da Coréia apenas �J.(l'Jela damente." lJ�undo ocidental ,03 esforçoJ peja paz",
península. e acr€'l"centou qu''. 0.- Reafh'UlOU tambem. que a íu·, Admitiu Ed,n qu�.:'e nctanl

gora é necessário o armh:;ticí<_ g-laterra é de -opinião d:e qu� n�<J alguns .indicios de ab:'an:damen
assirrado, solucionar a que1'tli...:. se deye obrigar"8 pr.i"ioneil·os a. to da tensã.o entre () Oriente e o

dos prisioneiros de guerra e tra. assistir as "esplieações" dos pro. Ocidente;' ma.', em compell'Saç.ão
-,----- --'------
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VENDA DESTE DIABIO

NA ENGRAXATABI.&
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ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial I
-- A P R E S E N T A l\:I:

(INE BUSCH
H O J E - SABADO A'S 4 E 8 HORAS - II O J E
GRANDIOSO PROGRAMA DUPLO:

1) Gino Cervi - Valentina Cortese =. Aldo; Nico-.
demí, na super produção italiana:

O S M I SEitA V E I S
I A mais sensàcional caçada humana de todos os tempos
I Aquele amor pairava maravilhese sobre as misérias

I e as grandezas dGi mundo! - A hi"tória de um homem
I que pagou pelos crimes da sociedadn! As patáS dos

lo cavalos dos assassinos pisavam os, inocentes que re

gavam com seu sangue as idé�as de Iííberdadel

I 2) Filme - �terlillg Haydeu, Barbara Rusch, For
rest Tueker, VItor Jory e Edgar Buchanan, em

II
'

.
F L E ( H �El: T}Cl�c�l�r� D I A R I A S

I Duas lindas mulheres disputavam' o amor de um ho
mem que só tinha olhos para a vingança!

\ .. Um filme cheio de emoções '8 aventuras - Embate
vigoroso de emoções violentas, . 0.0 •• o ••• • o. ;., ••

I

de', deles C AMISAR IA KA N
, � ER

,

J
para

TRABALHADORES I

KANDÉR, "mesmo não comprando, para verificar, o grande so;timento
camisas para serviço, das melhores qualidades e a preços módicos."

Não deixem de fazer uma visita à CAMISARIA: ,

de

R u a 15 d e N o vem b r 0, 1 O 51

�.�

TR,OCÁ'
V:E;NDA
CO'MPRA

,

Armas de' caça,
•

espor
porte, r.evólveres" pisto.-
las etc. � qualquer
marca, CQMPRAM-SE
\. NA (I N E BLUMENAU

.�.-'
,I "

"

, Concessionárl(llu
'

CAMINHõES F; W. D; (FoUl'
,

. ; Wheel Drivl'O
TRATORES: ,L. H,B. Diesel:

,

'Peças; e ACeSsodos! '

FORD _.;;.'CItEVROLE!
,

-'Linha.:....
U:O PA B

MARCA DE GARANTIA

H o J E - SABADO A'S 8 HItS. - II o J E
Sensacional PROGRAIVIA DUPLO!
.' 1) Filme: Randolph Scott - Lucille Norman,

OURO DADISCORDIA
�llll

I

A

CWernercolor)
Ele abria 'os caminhos com a sua pistola fumegante,
impondo a lei na terra do ouro maldito!! - 013 Inimi:
gos tremiam diante de sua coragem' .. porque sabnarn

Io peso de sua justica!
2) Filme: Valentilla Cortese, Gino Cerví, Aldo Ni-

codemi,
naOsSper Ml'iilrêORitâ1v1i I s I

A mai� sell�adonal caçada humana de todos (JS tempos I[A historia de um homem que pagou pelos crimes
da sociedade! As patas dos cavalos assassinos pisavam
os inocentes que .. regavam com seu sangue as idéias I

de li,berc1'acle! I

ERma,

Bolos Confeita,dos
l\1:odelus .lll'tlstkos, Pa
ra Casamentos, Ani
versár-ios, Pzimeira Co
munhão, e Batismos
INI<On:!VIAçÕES COM

SRA· M O L L E R
Rua C:.dos Rischbie-:

O último assuní o ti ser debati
do fo.i um ofici-: da F'edera.çâo e

Df'tel'IJlinando a Crmst.i- do Centro (l:!'ci Lnduatr ias de São
t uicão que 3, Urrião entretrará aos Pa ulo, sobre o projeto que Instí
mun icipios dez por oenín do que tuí Q ensino primaria gratuito
arrccarêa .do imposto de renda empresas industrfais e agr-ícolas
" provento, de qualqurc natu-'

em que trabalhem maij, de cen,
reza, tem-se entendido· quo nâo

pessoas. O parecer foi favoravel
,;, licito á lei fedea'al tl'ar;'ll' re-:

a que La! oficio' fosse anexado ao

prujef.o pois que oferece mag ..

n.if'icos sul.sidios ao [';(:11 exame no

mérito".

'��---.,.,":

Ei 4 1@,g iR i' Mi

Alo, Alo, AtençãO Cavalheiros
Chegou a aporlunidade .de adquirirem o seu terno de linhor tropical,
panamá ou albêneT na "( A S A B U'E R'G E Rrr'l que acaba' de lançar
uma grandiosa venda e speciál de fim' de ano, com preços reduzidos
em todas �'s mercadoria s, Além de ludo islo,' a 'TASA BUfRGER1f está
oferecendo, com desco nlos especiais, o seu maravilhoso sortimento
de 'camisas esporte e de luxo, tecem ..adquirida$� Portanto, não deixem
de visita la Grande Ven da Especial de Fim de Ano da "(ASA RUER..

RH Rua 1S;de Novembro, 505 bem no corarão da cidade.
.

. • .

-

_

f
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rfi��������;:L�I��,�i�{: .�f:1 � 6J1dar&, bebé
�:ú���,,:�������;i:�::�;t�:� i �i'L�--�-�-----'-\-=-::l ._' fJ_or_s.�z_wfl._�_'OA

__
-�-Wl_C/,-�;.......J\?

I ��e. deAfeatraõ ..tv/é/"
1

""
i o QUE dar uma cnança de u mano'? Essas sao, talvez, as U' d 2' 5 Ode veludo p_reto. idades rÍlais ,embliraçosas para quem se vê em fa('� 'do proble-

' m composto e vegetais
. O O Oma de presentear. Nessas tenras ldaàes, não Se pode esperar brasileiros famosos pelo i

que a criança "compreenda" Q presente. A unica satisfação '
.. Habitam a zona de co-!

que ela dará ao ofertante é e,xaminar o seu brinde nor uns.ins_ seu valor tSfopiutico. bertura da ZYM-6, Rádio
tantes. para 10gJ volver o' olhar para o p[lcote seguinte: . Mirador. Vendam mais

! A criança de um ano nenhuma compreensã'o teul d'o sig- ' neste fim de ano, anun-
ni't"cado de uma fEsta - e do fato "'ue está vivendo lun',l oca- d d cia,ndo na emissora d& Rio'" Um pro IJto 0, d S Isião especial. S.�LlS presentes de\'em ser simples e inqueorá- ou. ... '" '" .. .

I veis. Bichos dé' veludo OLl pano ,,50 seus fav'1rifos. Ela apre- UBORIIÓfUU liCOR Uf CICIU XniER S.I.
'

) Solicitem a tabela �.
I dará, também briI1quedJs de plásticos. que não sejam compli- \ preços ou a visita de um

'I cados. Evite tudo (lUç tenha extremidade agudas. Um bmbor-

�'I', I
corretor. - Caixa Postal

I
zinho, também prepordonará ao bebê momenks ruidosos ,e

I
J. li: ,61 - Fone 151 - RIÓfelizes. Bolas de borracha e de pano são sempre benv'ndas, DO SUL - Sta. Catarina.'

���lc1��d�u��o�o;'�;r'�:I�::ã�. �re PjãX����ou e�t�p��!mdO�e c���� -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-�--:-----:----:-'--�":-"":-".;.;..;;...--"'-"-....,...--"'--..;---:---..;..----- ---�""--...;

calhas. mas existem, lindos bichinhos de tecido' impermeável IIao mesmo tempo bonitos e práticos. Sã.o unl pouco caros mas, .

como são laUn,-eis, duram mais tempo que, oS de, mitro mate
rial. Um pr<;!sent,e sempre bem, recebido. tanto 1=Ie1;:)' bebê

CO-Imo, pela mamãe, é um est:Jjo contendo talco, ólEp. 'e .sa�onetc

I
especiais para· bebés. E. qual1fl0 vazia, caixa decol'a.da com,
sugestivos desenhos, é úUma para guardar os brinqucdinhos
menores doJbebê.' l

A criança de dois anos tem. naturalmente, maior com_ l

preensão. Ela não sabe exatamente o' que, está acontecr;;ndo,
.

mas tem consciencia. E, em matériá' de: présentes, iS a quan- ,!
dude, não a qualidade, qúe a impressionará .. , Para, .al;;!. os 1

brinquedos de puxar são os preferidos. Ne�sa idade, a crlan-!,ça é perita em matéria de baldeslnhos, '. r.egadorzínhos, pás,ferramentas de cavocar terra. etc:, As sanfonas de> brinquedo
não terão vida muito longa. mas proporciona' prazer enqtiallto I.- ._-"" I/l0'l' I duram, As meninas comcç�\m a. apreciar bon�c'a,s, c tanto elas

I como os meninos querem mais e mais ,lqUeICS bkll!Ds'de pannJ'",lld;" <I" lnHftlJ'I!Oln ás G,!lll lHlm..

I
e veludo para, pegarem 110 colo. Mas um dos mdhorés pres,en'q"·",,nilO' .:rr, C,!citiha ;..; I��.(,III tes que já ví dadQs a um garotinho .foi l\J11 quarto cheio df� bo_1·""f'II,," Ij" Cllnfi!H,ilCi I :;.:111 \l.r·�a�

11i!:< de borracha <::'olorida;; - ,daqudas enm:mcs rajadas _

C!1c[!Hdaf' ,;t!l m'lIf'E:p�1I i.t; !:l.:jrl ["JLo;, lião muito �h!.:ia" de Inodo ,ii poderem :'.er agarra'das' P0111 s;·,_ I1>,!r1.�....Ir. H![l]\l!"H..!1) i\, PO�T{cn,ro

l
J;tlrança, DaQ (1 �tll(.' fazer aO:J pulIüõc:; do papai; inas valem ;:1

I
OFF.ln;t:I'I'HHI CON{'TIH.TO F; SJ?;'Gll1t,\[-i!:!\' pena pcla alegna que propUl"CÍonam. "

.

i" ;: t " ,� j a �:
_ .

� Esco!r:e� p�'esen tps pal'a bebês, embora não .s,ej<l, proprín-
.

JU;U(1;\l!;Nil,U: --- R"" 15 .1<: Novemhr", 3\:: (Hnld Jh,kt-.) � i Jl��nte dlIlCll, e uma t.':lrefa que requer um pqyci:í do iíng'ina-1'.,;,,0' 100:;, - çu�aTIl;A: -ILua l� de NO"elllbr<J, 2;: � Von!' G�� 1 çao. !:anto m�lhor, eVidentemente. se o bebe por nosso ,co" IA Ei\lI'ltEZ1\ ACEITA VIAGrmS J,;SP.EClll..lS I nheCI':l0 e soubermos. qual () se�! ten�perc:_mentó e incli�B'ções.PARA SAlDAS A QUALQUER noRA I Mas. mdepend,ente dlsso, as lOJas aI estao para auxI11ar-nos;
EXPRESSO BLUi'>lEN,\'U - CURITffiA, I.TDA., I

com seus enormes estoques de brinquedos fascinantes bastan-,te para d�per�r o entu�asmo do rna� '�la5é" dos bebês,. ������__��������������������������������� �__� ��� �__��'��'�'�.'�� �'�'�_- �__ ----J

SE N H O R E S (O MIR (I A N T E S O E R' E A L 1ST A,IH CE !;� �o!;e��:::flÍ
� café pUfO

_,

ê A T A R I N E N S E

t-··'f

'GOLPE .� Aqudt! ;.,lfaiate dI; f,/'jlf!res eslav;:� em gl'�mde
rli(Í<'l1Jd;ldC' nal'a ccnt inuu r a clp:;cllVo}\'Cl' o negOCIO' em v ir tu
de de 1l,lg,lliv:'lIlll nor parte rios :fI;('t!tlt�(';;. Então poz na VI-'

l r ine um cartaz: Esh:, casa vai feeh,ll' em nrevc porque <� lllH

íorta dos distintos frcg\\('z::s não saldou IIS seus comprcnussos.
A lsl ados d",vcdores será cxpostn nrnannú nesta mesma vítri
nc". l�'aeontp".9' que a Iista lU�O foi expc1SI;t: os devedores pu-

Rua 15 de Novembro 900

BLUl'tlENAU

OS MAIS LINDOS DESENHOS
O MAIS VARIADO SORTIMENTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas

LOJAS PROSDOCIMO
passar mangas e, por outro,R e c' 'e". lado as mangas dos costu- f.

' ..I ' II! .>',

., mes
e dos casacos de ho- ,

mem não podem ser passa- ALGUMAS RECEITAS
) das em mesa plana. Recorr PARA OS DIAS DE

Ira
então ao rólo de abrir CALOR

massa. Hevista-o bem com

um pano de lã e um ele algo- Receita exótica: - Tome
I dão' branco, depois passe a duas bananas bem madu
i

ras, corte-as em rode las e._�--�-.....-:
ponha numa terrina com u-

�\\ '\�W7.i" ma xícara de açucar, um

,

� :.íI punhado de cerejas, suco de

(\tI-
"

um limão e derrame em ci-
, A4iifi1IIII"

....
1,' f

'

1•
,

ma uma garra 'a oe c .iam-

; i� pagne ou dr; vinho branco

I � � ao qual tera misturado um

!
1 "» R... _...

copo de rhum ou de ccgnac.

d
� .....

..! Faça gelar e sirva à sobre-

da nuva mo, a i m��,ga·�:��o··:-�:stume. ! mesa em taça�__
• rt i 2 - A gavct.inlw (a pen-

.

Leite da Mar+inicas .�,.-

I1\ mr:,da <I�llal, a que (IS I ., I\HB.F..DONPL?-r:OS' I tCcH!E'ir;) 6- um vr-rcladciru Ponha de infusão durantccostureiros Irnncvscs j:,lJWa I odos os ar t ificios os 1Tl;t-,
1 ,,, . N ]Ilr'" SP COll,,c- oit,'1 dJ'as em llnl litl'l) {1(�!,.

,. '-

'1' I (c.�' ..'spct n. ,I. .e< .. , -'
.,

!',um l'i.'n1 l!l54 l1l:.1S qll,P

'l�lllS
sul, S �;lf) lljl Izar.()!:; para

['IH' n1,lntô-la pm (>rdcln e:,;- rhun1 doze ;:llneixas, tri.s"PS!.!1 spndo nr]()f;'d�l, P;:I'Pf'f' cf)ntrJi)lllr;1 IH)Vél 11\lIJiJ dos "

'1 ' . ("111"\ dns "','v,'),S d(' !):I!lIlÍlll:1, (IITI b;'-!
_. " '

, • . I' P"(_'i;l 1T1C11lt' por ,e "c
.

' , " .,'. ."
SPi" 111:.11:; IlnJ',l(\!'C'lI':;l; " 111- !)1l1hl'OS

1" f"11 Çl.lllf"ll'(\'J -,

. ". ' r;wU:j que "':!V-,. " .... - g;_H:O de litnao. Uln:1 pil.i:.ula';I)11Ü,::.;I;lv'-·j (Jlll' lrolll);, II';

1-
"

(ie c;IJH'h. ]\(0 monlenl.o c�e!cr)';hu'e:ríl;'; !eH1 lI!));l disri () f.\U�5TU PAHECE �.. sPl'vir, lJliéil,lln� 'é�nl 1ll1! ";:;}13- (,pIBFl dc� b;le'>P qU/J :,(� h'ad I I''''. 1'�0CULPID(Y? ,F' �.- '\\,CI'" (TIl) gel!), SÓ OU CUJU H� I;1('1- (I.In:! lill!t;,' f(!W, é;GIJ fi:·;
0_.

',� Il"·,t:�·t··)'I:II'·r:'" �ll.If', 1"""" I'
.. :-:

� I' !l' -

'.
.

. '� "
.. c -,' ',- . -

l1la gr'I1\;1 ,tt) ovo .JLd.lf. a pn)' lf}il�hl'f1:, ;1 rr"'dnJ\lhdo·)
...
f;!l t iJlr! .. d" !,pc;Ct.l{,:ll, SI' pnd{!n� vianlcll te.hllé;I,) (:nlocado c:llo, al.llI;1 ;!

!�:1I11 Pé.'l.=.'s fl1,'ugas.
ciiltur:! l' () nasl'imcnto do:; pn!' bolsos PITl cnrl1.cl;1
q\:a�lr[s ,c. �;e yrtlg�es::;;va- p()u�;ada muito ;lltO.

1nlent\� at.e [l hamha ,;1 :-;�"I:L
-� por curtas pelcrínes, �

ClVlnUOS Ll\RGOS E gnmcks golas Oi] golinha;;: ,_---

... ....:) j - •...�3'.;4!t*..""!:.�� l:: "

"UP sCOllcm os ornbros. ; ele t
",.

1 'l"'� O
,,'--,"

"dO ? F� .-,
-

,�

: n.ro ce a· reme lO. ir

.. - A - ... ,- .&, - A - • �- ... -

SENHORA CATOUCA DE BlUMENAU
A comissão da fCI3ta pede a finizn de entregar o

seu trabalho, ou bordado, até o dia 4-11-53, na porta'
ria do Convento,

Grafos

Detalhes

Kalollg'C1S - ,- 1:onl1<1 em u�

ma cac;"rola esma11 ada um!
vidro dc creme di; leite e a I
1112sma quantidade de a(;u-'
cal' dcrrehdo. Deixe em io-

d I l· IA CINTURA xc com uas tac lÍnhas, dez go cnto ate que o creme to- I
A cintura é livre e üs ve· : ou quinze centímetros �l'e e- me uma cor de café com lei

;é'.'S desce além do seu ver·,: lústico contra a borda' da te. Derrame sobre uma pe'dadeil'o lugar, A p31'b:o a1-1 �avet? e enfie. P<?f dentro dra 111árm,:rc 'e arte em pe-
.�uns efeitos de ch1tura alta! (Ias tlras os vldnnhos. quenos quadraGQs.;;u muito baixa. ela não re- ------------�--'----------"'-----

lHstribturlnr CJ,U St;t. t:atarina

ri !\ S

AFAMADA::> CASiMIRAS
Jf tJ O BIS"

í
i
I

r.;t;;illl;r;l do Brasil

LiultlJ:l c

para Alialatcs
� :{ --

nu« xv, 1360 - C:�. Postal. :1ll8

BLUi\IENA()

LDlOUSINES NOVAS DE LUXO
RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO

End. 'releg.: BlUln�n:l\I e Curitiha: - LDIOUSINEll

AVISO AO PUBUCO
o "ID;:PRESSO BLÚ�lLN,:\l:-eURrl'lBA ", ""nc"ssiOllár;\) dos set

,;,ç'Vi1(P� d,�� tmnspol'te" rQleti'vos' em, I.l'\lQUSI::'E� ue LUXO entre

:�'pt;TJà,{ENAU:e CUiU'I'IBA, VIA .IA�AGUA· e JOIN\"ILLE, aVisa
! :qll'é..� a _partir de, 16 do ?e.'Orr��nte trate��rã: -nos seguintes

Vid

Nã« creias, gentil' Márcia, na pintura,
Com. que malignos gênios figtiraraln

O veloz T;cmpo, quando a mão lhe armaram
.

De cruenta, Imptaeavcl foice dura.

AHIVERSA'RIOS

V'

_ Fazem anos hoje:
- a menina Salete Mara, fi

Iha . do casal Rodolfo _ Ida
Schalz e qUe nesta data com,
pleta �:.eu primeiro. ,

anive'rsa-
río:

'

.:_ a jovem Delcy, :fi1ha do
sr. Mario Razzint ;
- a sra. Augustade OHV0i

L'a, esposa- do sr: Rodólfo de
Oliyeira:

. ......,. ii; sra, ,Ema :E'eY, esposa L:·1)
sr. Augusto Fey, residents 110
bairro de Itoupava Seca;

_ o menino J,asé Augusto,
filho do casal J0�é-Odcte F.
Nobrega;

_ O sr. Arno Grach, iesi
dente nesta Cidade;'

--'- o sr: .Jaima Artur Sch
rarnm. residente em Gaspar, e

_ ó sr. João Batista Vieira,
residente nesta comuna.

CASAMENTOS,
PRECEITO', DO' DIA

I
'_ Com a gentiÍ srta, G:i�se-

jlla lsa Stoltz, prendada fIlha
do sr. Henrique e sra. Isa

I Stoltz. contrairá matrimônio

!' lv;)je, o sr- Egon Braun, comer
, cíárto residente nesta cidade:

J ,NASCIMENTOS
I-Estão em festas os se- ASTRAL DO DIA,' .

guíntes lares: ,

l-Benjamin
Stdhelin e sra. por MGA �WAIV.Ü

Hetwig Stdhelin, com I) nascí-"
.

7, de Novembro '

.menta de um 'menino;' ',' ,[ Lua, 'Venus, U!';:mo e Nepfu-

I-do sr. Delfried Herbest nr. radiam marayj]ho�·:) astral
8 sra- Irma Herbest,

.
com o I para tudol Para, altos ideais,

I nascimento. de úrn' men!no; . s:1nho?! presagíos, r�man�e.s,
i '_' do sr. Jose Adr:ano e amores, projetos matrtmóníaís
sra. Elsa Adriano, com o naS-! modas j·oias" elegância, di

I cimento de um menino, e I versões e, viagens:
,

.- do sr. Walter Krutz e I Os Nascidos Nesta Data -
sra. Walli Krutz com o nasci-.' Espír-itos de' elfte, jústos,' b�
mrnto de um menino.

' : r.evoles. póssuem cupacidadés
Esses nascimentos ocorre- para carreira jurídica.

.

- 'O asseio indiviclual exige
o hanho., diárfo, o escovar dos
dentes duas vezes ao dia, O
man ter Iimpas as mãoj, e as
unhas, e penteados CliP cabelos,
o usar roupas ,adequadas e

limpas- - SNES.

Bronquites agudas ou crônicas

Quando fôr ferver o 1ei
te, molhe previament� a va
silha em água iria, � deite
o leite nela. Assim evitará
que O leite pegue no fundo
da vasilha.

TRATE-AS COM O

Se'o seu bolo não cresceu
como esperava, não se. -de
sespere ante o fracasso, e a

próxima vez comenha a sua

cur:üsidade: não abra a ca

da instante a porta do fôr
no para ver se O bolQ está
bonito. Espere Q tempo que
indiéa a receita, e então a-o
bra a porta do iô'rno·

Coro uni caçã.o,
',; A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS-· .. Sucursal Paraná-Sfa

Catarinat estabelecida à- Rua 15 d'e Nov.; 266 .. Edifício José Lourei
ro 10.0 andZlf ..... End. Tel. HErMAH _w ( U R I J J B A, .". ,

comunica- sós seu�: disiin�os clientes, correfo/e! e Amigos que ma..
'

dou seu escrUório, em Blumenau para o prédio Paulo Scheidemanfel,
à Rua 15· de �lovembrof D.O, 819 .. 1·0 andar sala 2 .. Dnd� confinua'
atendendo denfnl de horário normãf.

(ia� BOilVÍ$' ii do Seguros
bcritório de Otumanau
Caixa .:Postalr 253
Jelefone: 1161"
End. Tel.: f'MA

0Ei lúnões já cortados se
conservarão melhor se lnan�
tidos sob um copo, virado
para baixo.

'

A f�uta destinada a fazer
geléia &eve ser fresca e não
demasiado madura..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,.;.. Cr$ 150,00
SEMESTRAL ; �. ••• �" ;<�.. .;.. Cr$ 80,00

N.o AVULSO ; ., •••.••••• ; � � .-•••••••• � Cr$ . l,OQ.
SueUrs�! RlO: ,_ Rua. Rc1Idrigo Lisboa., lZ - Fone

42;.5953; _,_;, ,S li o P�A U L,O. :. -'- Rua 'l.de
_

-

-Abril JJ.. U.,_ 4�o &ddar -- Foneà. '-BZ1'J 6 4-4,..31
-, - BELO'lÍORIZ{iNTE:;_ BQ!a Goiás, Z4. - ;PORTO A,.•.
'-. L'EGkE: ....... Rua �oio-MoDitaurl. 15. C�A: -
, Koa Dr. MurIci. 'Z88 - �o audar - Saia JSI. 101M..

'l'ILE: - Baa S� FedA. ta.
_

--- --

BERICHTE

NE�E� BRASILIANISCHER - BOTSCHA.FTER lN_
•

_'.

-

_

.ÓcÓ» ARGENTll!UEN
,_ _

-

_ .

Der Bundespràesídent unterzeíchnete eine Ver.;.

fuegung, durch welche Herr João Baptista Luzardó
seines Amtes als brásilíanischér Botsehafter .in Bue
nos Aires ,enthoqen und der Diplomat Orlando. Leite
Ribeiro zu seínem.Nachfolger ernannt wird.

.
__

-

,__. ""'I)I�"__'flt:;,�"';-_�""""-""-"""--_
NEUE PETROLEUMQUELLEN IN DAmA

-

-

-- -' ,--- üwv_ .'---
-_

-

_
-

- 'Itf� -.- �,�_ �
BAHIA, ,6 (Meridional) - Pater Souza Lima

von Maragógipe berichtete telefonisch nach _Salvador,
dass_ das Petroleum in jener Stadt des "Reconcavo"
von s_elbst aus dem Boden gekommen sei. Das "schwar
ze Gold" seLmit eigener Kraft, d. h. dUI'ch den eige
nen Druck, àn .die Oberflaeche, befoerdert worden,
und,zwar solIen diese erstauruichen Petroleumquel
len siéh direkt ini. Stádtbezirk befinden .. Die SteUe ist
unter dero Namen "Canudos" bekannt, únd me �,�
beitEm, um dieses, petroIeum fueI' techriisçhe Zwecke
nutzbar zu machen,' werden sich nach 1VIeinung des,:.
Geistlichen ueberaus einfaçh und billig, gestalten.

'"",- REZEPT,E
BLITZKUCHEN

"
200 gr. Bu.Hé, 200 gr. Zucker, 3 Eier, 1 pI{,

Backpulver, 500, gi·. WeizenmehI, Vanillezuker, '118 L.,
Milch; Frise Salz:

"
,

, 'Belag: 100 gr� Mandeln, oder Nuesse, 50 gr.
Zucker, 20 gr. -4imt· Maildeh'l odei- Nu�sse schaelen,
feinschneiden Und mit Zucker Und Zimt mischen.

,

"

-

Bute?;, Zucker und .Eie� schaumig ruehren, das
mi't Backpulver' gemischte Urid gesiebte Mehl nach
.und :riach unter: staendigem Ruehren und zuletzt die
Milch dazugeberi.J(uchenblech gut -einfetten den Teig
glêichri:tàessig' dar':auf verteilen. Mit, clero Belag be':'

Iegeri ünd in gutei' Hitze et:wa 25 - 30 Minuten bac-
keh.

"

,
' "

__0_.-
- -

-

.
.

.

.

100 gr, B�tter, 200 gr:\:Zucker, 1 Ei, 500 gr:
.'

Mehl" 1 Fk. Pàckpulver, ZitroJ)lenschale oder Aroma,
1\2 Tasse Milch, Salz. " ,

' ,

..
", ", Belag: 50 - 100 gr, Butter in Floeckchen, 50

gr. Zucker�
,

"

,

'Butter, �ucker und Ei schaumig ruehren, Mehl
loeffelweise zugeben, die geriebene Zitronenschale�
Milch und Salz .. ,beifuegen. ·Zu einem díckfluessigen
T�ig verruehreh .. UIid auf einem gefetteten Kuchen
bl�çh -glechirraessig verteilen. Raender des Bleches
-étwa.l.crtl. frei lassen. Mit Zucker bestréuen undi mit
Butterfloeékchen belegen. Ip, Mittelhitze etwa 35 Mi-

n'lÍt�n backen�
.. ..

• o,"
---_

HUMOR

.
.. Elne aeltere Dame ging eines Tages sich einen

Vori-rag úeber Astronomie imzuhoeren. Am Ende des

Vo:t+tages fragte sie etwas verlegen den Redner:

•.. "Wann sagten S:i>e' wird die Sonne ihre Waerme
verlieren und wir werden alIe verfrieren- 7"

-

"IIi vier Billionen Jahre. "Antwortete. d-er
Redner:'· .

_ -. ... "Got ooi Dank", 'seufz-te sie erleichtert. "Ich
há}te verstanden, in vier MHlionen Jahre;'�

,
.

Seu filho COl're e. uI'inca o dia. todo .. , e. ii. noite, q_�and� li

cansa.ço ti grande, êle repousa e -lio'rme. Mas, quer_nas hora.
em que êle_-;-brinca, quer uaS -bot"as em'-que êle- dorllle,_
mlllíares -de iú;-quenos inimigos de sua satide trab.ilham silen
ciosamente i, � ;$.ão 08 vermes, - -que sempre '-:- -

-

momento

após- momento -;... movimentani·s." -para tirar (le
-

seu:_org�-
- niBmo o alimeJlto que dev,ria .diIr�lhe mais fôrça. e _ânimo,

- --Cabe a você, que é sua 1nãe e é esclarecida.
-

defeildê·lo:_

Lívre-o -,dos vermes, _
oando.lhe LICOR DE CACAU - XA·

-

-VIER - _:-um vernÍifugo- d,,' àção moderada --_que deve
ser tomado

__
p,or tôdas _

-

as _crianças em idade-_ escolar.

.. IoICOR DE, CACAU XAV!ER
:-0y&rm,fugo eI", cOl,'!flan;1> dI> mãe brCl$ileir-l!1

..

.-

BLt1M.ÊNAtJ, 1 ..11-i95i'

FPOLIS,· 4 (A. Mereurio): luxilio a dois colegias_ de Btum-enau auxilies concedidos, afim de
- O dep. Vicente Schneider que faça o pagamento das

1���:�t�o;:i��!.llIgeitoo a .1ssembleia �e�islaHv3 �n;1;�?tr;::�::p::,
· Antonio e Sagrada Familía,

d D I J d ulgada pela presidencia
·

�:��s �: �1;m4���O�Ó�� d DS auo H véto uO noverna�or' � Assembléia Legislativa·

Essa proposição mereceu a- 9 \. F A ç A M SEU S

provação do plenarío, mas não lhe restava, para res- apelo ao sr. Governador do . A N UNe lOS
foi vetada pelo sr..Gover- guardar o prestigio do Po: , N E S T E J O R N A L

. nadar, não por ser contra- der, senão o veto, Tomando Estado, Iembarando outros

I
rio á concessão daqueles au conhecimento do veto, a As ----;.;._------------------...----:-::----

·

��;O:st��e1:��:n:s��e:�= :��;f�� ��r�:;��V��jeft��· L-- U--_I a r d_- o exalt� O I·usticialismoI sino não os mereçam, mas ta-lo, mantendo, assim, '05 ai U
unicamente porque mantem

auxilias. A respeito, o de-

d
-

da, d J O" O Peronse fiel á doutrina fi:truada putado Cassio Med::iiros, fez'O I a or ua-n
_

ommg _pelo Supremo Tribunal Fe- um apelo -aos nobres pares;
deral, no sentido de que a para que mantivessem o re-

. . BUENOS AIRE�l, iuI:') -- () gi-e, de onde
-

regrc.isarâ 00 lU'

concessão de auxílíos é iní- ferido auxilio, por ser indis- embaixador Batista Luzardo ucn- -- de Janeiro,
ciativa da exclusiva compe- pensavel áo bom ft.nciona- pediu-se ontem do presíderrtc P.1 O reprelÕcntante brasileiro f,,�

tencia do Executivo; Nestas menta dos coleglos ,em apre ron, pOZ' ter de partir hoje, via tID palacío acompasanado pelo

condições; outro
.

caminho ço, bem como extendeu esse aérea, com destino a Pórt-o Ale- chanceler Remorino e pelo chefe
.

.
- .

.

, [10 Cerimonial Raul 'l\13;\'-glld-

Compe-I-·I·ÇO�es -esp-o'rll·vas-n-O IY' ra��cebend':>'_o; o -prcstdent e l�a

Repúblíca, disse algumas pala-
vras exprimindo os agradectmen-

C-en-I-en_a'_---r·IO"_
-

-de'-
-

$·_a
....

·o- P--a-o-lo ;�:»,e;el:o�::b·:�og�:=;�:d:�:��
sr, Batista Luzardo em bem do

maior estreitamento dos laçtw
que unem os dois países e {,,-,,;t Il·

munhando-lhe, igualmente.
-

seu

afeto posscal."O
-

embalxador a

gradeceu e reiterou tlu;(s simpa
.

tias pelo, POYO e pelo gnverno t\r ..

Sã-o Paulo, com a dotação de
gentlno.

Cr�. 2.500.000,001. Por outro lado,
sa-be-se que está mais '_JU menos Ao_) meio-dia; o sr. Batj�.tü Ln

assentada a vinda de parelh-eiros zardo ofereceu um "�odctai\\'

de renome mundial, entre eles aos representantes da impren!;,'\

tIg-Ul'an'do não poucos dos c1'a- portenha e n<:",a ocasião re1;O,

'ltH:& que mais se tem destacado vou aos jorn'alistas seus agra,�(;·
"ml competições intenacionais, co cimentos pelas atenções quI' S6'H

!nO os de Mar'ce] Bloussac cAga pre tinham tWo para com ela "

Wh:ln. .ii Bral':iI, Elogiou a pL'r!;onaij,!c,
d-e do presldcnte Peron e 05 'j-"-

elplOS "justieialistas" que orien

tam "ua pOlitica. destacando t"

bem ti pfiüe da A�'g('�llina "

I

eumprimeito l'igoroso dos ru.-- IIdO·.3 o:>merciais COil1 0- Brasil '" " .

so-;uç!i:o de todas as que'�tõcs <li" I
durante Z(�U nlandat·:. dl� c� ;1)�\-

o ealendânio esportrro para
' dr) para a qual se preparam os

1954 como parte das comemora- I f:estejo� _ que se prolongarão por

ções da IV Centenário da funda- l'Jr1Q;.li) ano ue 19tH, a capital ban

çàlo da cidade de São Paulo, a· deirame será. pakJ de, um espe

br>:: e fechá' com uma competi- táculo: que certamente se rever

�o que de há. muito tempo se terá de rara imponencia; 'Ul1la

tornou famosa nOJ, Brasil inteiro, grande parada, 'em que tomarão

com larga. repercussão em vári03 parte· todos os clubes e"-portiV03
países do mundo: A Corrida di, locais e' os esportistas de outras

Sáf.l Silvesfre., .instituida pelo ver partes ÜUlcritos nll:-6 djversas pro

pertino "A GAZETA", na qual �'as.
9rdinariam"nt� se inscrevem, Ainda n') referido íl1ês o calen

nudos de t'Jd<Js 0:" Estados e do dácio regi1txa outra reunião que

estr'an'geiro., centenas e centenai:1 dúye ficar assinálada Como. um

1
-

t A bertura- da dos maiores acontecimentos des-(.,(\ oon-eocren es a
-'-'- d d

Nos méSCl'l subsequente" ("Hll.,j-
séde de torneios, que- incluem os sa paae o programa e come- , ..

c1 t'
-

mais variados ramos do esporte, morações; - a tarde turfistica i!U<Ll'<L a scne, c. com)1-E! lçoes

será na noite de 31 de dezembro dA Cidade jardim. Colaborand'J I c�,mp:een'delldO �uase, todOS.". o�
do corrente, ano, e o feého- em de maneira eficiente eo,m a Co- rumo, .,dO espo.te. em plel,Iú-,
Igual ,data do ano- pró�:imo, com roiESão do IV Centenário. o Jo- dEsde Ja. agual'd�do:; cDln VIVO

a referida prova.
.

quei Club de São Paulo' põe o I
interessü, Em rr�alO, ]-'Jl' m-.:cm!)I.o

.
.

h rt liaverá OS VII Jogos Unive-rsItu-
Em janeiro haverá. uma -com- malOr el)1pen o em que a pa e ..'. t

_

petãção internacion'al ·d.e automo- \ill',', lh,� cabe nas comem'.lrações nos PaulIstas. qu'? tanto e� U31as

hll''''.A,m;r;, e Ul:na regata eSI)ecial- tenha raro brilho de fonna que
mo despertam na classe estudan-

povos am-lgos
bilismo" e um,a regata esp,ecial- preparou, para o' aniversário da til, sempre pronta -� empr"S�R�' -OHACAO DIA'R1A

mente destitl'ada aos element.)'; cidade uIn festival de que c'.stá O '�alo;!' de ,,'-'u entUSIasmo a lUl-

BUENOS AIRES, (U,-,;

das- Forç-as Armadas, E no dia (;Uida�do com todo carinho As- ,:.iativas come est�"" e. de''lta vez ,

- - ruais do <:I_ue nunca disposta :li t-,l'as dec1:'l-rações que fl)"c 0'-

2.;;, q-U,anclo transcorre a efern'éri' sirn, organizou um programa , on�Lell1 ao.', J_"Jrnalista;<, o -"nli:.!:',
. dar- 'j melhor dos seus esfol'çOS �-

para. o sucesso da execução da embaixadOr do. T>rasil. EI'_ B"L

pvxie do programa de festejos ta Luzardo, qu� hoje regressa

em que.é solicitada a colaborar, rá a seu país, dis.:;c 'lu � ') .i"'<,- '--'

im junho, do dia 26 a') dia 30· .la amizade entre a AJ':;r -l1_Íln i!

_ "erá. disputado. 0- -Tornei,) Varze- i) Brasil era pal"a ele um'!' "'--1:a

'l.�:D de Futebol, proinovido pelo ('v,o dtária",

jornal "O DIA", que hã mui-
-,

E acrescentou - "se ti \r�'!"'J!

w se vem flsmerlJludo :na prepar'!!.- Una e o Brasil marchasse,,, u:li-
U'ús toda a Aniérica Latina JTl"�

",ã,o dos vários :pl'élios, com os
�

It d charia tt1,mbém para 'J Juturt'
mais

-

auspiciosos l'BSU a os.

Algumas compeUções igual· magnifieo que Ih':! d'si!!noll l'

mente -interessantes realizar--'se- !.é'stino. Do contrado_ não "ahe

ão em julho, e, no mês seguinte, mos - o que poderá se pa;-'3al" em

'lJém de outras, o calendário - éS- JOsso contincnV!"'"

ncrtivo dQ IV Centenário anun· Referin'do-se -a') COl1\'ellio co

�ía o CampeomLto Brasileiro ,1e mercial 'entre os dois países. de

clarou o SI' Batista. Luzardo: -

'l"eni� Em SC"'llí'la virá urna sê- - ,
'

,,,, - ""
-

.
. -'o acordo ctllUlnha prcieli,:uncn-

-ie de provas das maLS emoclO-- -

_

nantes, destacando-se. -'!m sctem-
--....

0----------
-------------------------

-1--bro de 12 a 22, os VII Jogos U-

s- acordo
-

com- o
-

Brasl •'ld'!!�rsltá;rios Brasileiro3; em ou- (( '-
_

-

" 5- _

_

'

_

.

_
tubro. o Campeonato Mundial d-2

_

.
..

Bola ao Cesto e os Jogos Abertos - ---'
.

do-Interior, estes a.sere,ml'caliza u'm enle'ndl-menlo -reall·518>'dos na Cidade de Campmas C')!tl "

a p�rtldpação de representações Ide numerosas outras cidades do -

.

ix�tel:iol' dI\!! Sá\'! Paulo e d01 Els, RIO, 4 (lVIerid.) - Sob O
tados vizinhos, Em novel11_bro, título acima, a VWD, agen
vári'ilS dOIl ca�lPc'Jna.tos,. o, F:S- cia noticiosa oficial da Ale-
Uval InternacIOnal de Gmasbca .

e a temporada Iternadonal de n:an?-a sobre assuntos eco-

1'Emts 1)<, fiIlalrnenfe, em dezem· nOmlCO$ comenta os entendi

bro, o encerramento do progrru mentos german'J-brasileiros
ma. ,

r'ealizados no' R:o e:n Setem
Des!5a for-ma, todo, o ano d;,) bro passado.

IV. Cent€nário dli fundação da

Cida(Ie de São Paulo será pre- Toda a iropren.,a esp€cia
enchido- com um :programa p.sl'lor lizada alemã, o Bl.letün 0-
tivo de g;rande significaço, d-es

tin'ad'J a constituir, ao lado das ficial do Departamento de

demajs r€_sttvidad�" motivo 1""1'- Imprensa e Informações do
munenle .'te atração popular. Governo Federal dry_ Alemí:l
Atcndendó à importancia du nha e o grande jornal "Bre

participação dos clubes e clo� roer Nachrichten", dedica
esportistas isoladamente nos fes- ram editoriais sobre o as'
tejo!! ,comemorativüs de 195·1. a

Comissão ,do lV Centenário, em sunto que Ee caracterizam
estreitá" colahoraçãó com o De- por uma irrestrita aprova-

HORIZONTAIS: partamento de Esportes do E'· ção dos acordos ,celebrados.
1 CaixInha das esmolas usada nas igrejas --'- 3 Antiga em- tad;J\, tudo es_fã pi'e'll�ndo e P;'o- O B 1

----

barcaçã-o portuguesa muito larga (plural); sem gosto - 4 vid-encfando no sentido de QU",
O etim Oficial do Go-

(Geog.) Cidade da lndia nas costas· de M;alabar; planta da !a- ainda venha a faltar para o me- verno Federal divulga uma

milia das liliaceas tambem chamada bobaso - 5 Outra COIsa; 1hor éxitQ dos empreendiment.o:>; entrevista concedida -pelo
filho d,e Arão e San - 6 Guisado- de galinha, com azeite de Assim. fez ativiJ.r UH_ haba!h()l� barão Von Meltzen, o aual
dendê. p'rrienta e de abobora - 7 Cordão de sapato; baixia - necessários ao prl''pài'O do Al013,- 'perguntado como foi p;ssi- Provávelmcnte ainda nã(} mandou () telegrama llrel'li..
8 - Medida grega de cmnprimento; peso de prata do Sião'__:_ ment>;) dos Atletas, n'o Parque I r

_ ,dencial ao .Júlio Barbosa, qUe acaba de ser >!lpOSentadOl na
9 Gastar muito; unico, singular, da Agua H1'imci. já. estando as

ve rea lzar em praz� tao alto cargo de, Diretor Gera'l da Secretaria do Senado· Como
- VERTICAIS:. _. obras concltlida1 Da mesma f�r' curto um programa tao vo- Cbefe de Estado. e como antigo Genador, seria 1mperdoa"el

1 - Terra que uma l'unta de bois pode lavr.ar em um dia - -

ta "d' d d eiull'ana a tão ilustre servi-
ma, prossegue a. construção do lU1TIOSO consecruindo tão na", ,a,presen r a 50111 arle a c g .

_

- 2 - ? , , • relação; catatér, moda ..,..- 3 - O campo por 0- grande GÜl'áslo do :Parq·u� Ibü'a- b '1 d
<>

d'
dor do país. .

posição da cidade; frente a :frente - 4 - Estar em ferias - .

ons resu ta os, respon eu. .Túli-o Barbosa aposenta.-se depois de 53 anos de- scmço
5 - Nome de duas constelações horarias; do verbo ir - 6 - _puera, com capacidade par,), Isso somente foi passiveI público, dos qnais 44 no Scnado, olldc deu as mais �bejas
Face inferior do pá,o; pronome pess()'al - 7 � Grupo de três 20.0000 especta,dores e que ser�\

devido ao alnbiente extre- provas de capacidade de trabalho e de devotamento a CRDSaI

pessoas; cavaleiro do pássado cognominado o terrivel - 8 um dos principais centros para - ..

'blic
Planta da família das oufg'orbíaces; coleira - 9 . (Brasil) A 'a prática do atletismo no pais e l11,amente cordial e alnistoso pu C!�o bem assinalou o parecer da Comissãô Diretora, o

segunda pl;odução da caIloa depois de cortada � primeira.. .na América. do Sul. '12m que transcorreram as Legislativo perde um dos seus melhores funcionários,_deiX�-
-----:-------,-------,---�--,----:---':-�---------�-------- do traços marcantes de sua lotnga e desvelada atuaçao, J)Or.

Leada sempre por rima acentuada nobreza. de. earater e 4e.
vulgar dedicação ao trabalho.

,

Em 1937 quando foi fechado 'o· Congresso, em virtude do
� Esta,do Nacio�al, os mais altos funcio/llári6S (la' Câmara. e do
.• Senadt') passaram pelas maiores humilhações. Foram manda.

dos depois, _!lara os Tribunais Eleitorais a esmo. Tive '-"' pra
zer de encontrar na Secretaria. do Tribunal Superior homens
de envergadura cotnOt José Maria Rello, Gomes de Castro, o
saudoso Ci;prianOi Laje, José Sizenando, EustáqUio Alves ilI

muitos outros.
.

Quiseram tambem aposentar compulsoriamente o Júlio
Barbosa,- porque fiel .aos seus lHlstulados. não escondia a sua

oposição ao govêrno diséricionário. _

O ato chegou a seI' lavrado. Mas o senhor r,c,CUSQU.8t- a.

aposentar -c<lallpulsoriamente esse admirável servidor, de trato
fidalgo e de carater integ.�rrimo. '

Na sua passagem Pelo Senado, encontrou na pessoa de .Jú
lio Barbosa um de seUB melhores colaboradores, sempre pre,�
ciso nas informações, e esclarecimcntos desejados.

O jovem Diretor Gel'aI, apesar de aposentado com 53 _a
n-os de serviço, nunca perdeu a sua linh,l,. e jamais se houve
com alternativa!> nem embustes, como acentuou. ontem, Mar
condes F:ilhol.

Certa. vej na Biblioteca do Senado, ao receber alguns da..
dos de que !lre.cisava. perguntou. de chofre, ao Júlio Barbo�,:

- Por que é .que V. foi se.mpre um ferrenho inimigo do
Estado Nervo,

� Senador, é porqtÍe eu nasci e hei de- morrcl' _1ll"egand8
:1 liberdade de pensamento e rezando o :l\fissaJ da. D('rnOl'fa.('ia.

ct,i'ti"'_"limo das ll-lm<1s :in(',erlas.
BARRE�O f'INT.4}

eonstanbe de vários páreos.; todos
de r-esponsabítídade, num' dos

quais disputado _o Gl"ande Prê

mio IV Centen'ário. da Cidade de

B" H O B B 0.1 D.4 8
.

'VARIZES E UL1JDA'

'. D&S PERNAS: curas sem operaçi•
DlSYKJ"Sli.AS, PRISAO DE VENTRE, COU�S.

, ,,�iÜSIANA. fiSSURAS. COCE1BA NO &NUS

C02AÇAO. PULMOEs. BINS. BElUGA.f FIGADO

� DR,. A R Y T A B O R D A-
J � liR'DICO ESPECIALISTA-

tlllidca Geral de. Bomeu. M.lhe�eIJ _ OriaJl...

ITOUPAVA SECA.:,' b 11 e 15.11 u. BLUMENAU

Quebranio Cabeça
2 f 8 96

a col/beita . c/o trigo
plentaçães não ' foram alcança
p e I a praga da " largarta

RIO, 3 (Merid.) - o sr. ta não atingiu os trigais do

José Soares Brandão Filho, Estado e, como já se �pro"
chefe da Inspetoria Regio- xima a época da colheIta, a

nal do Serviço de Expansão cultura pode ser considera

do 'I'rizo em Santa Catari- da livre de praga:, na .,!tual
na co�unicou ao ministro safra. As plantaçoes -Ja ai·

da' Agricultura que a lagar- cançam o ponto de corte, �s·
psrando-se que 'a: -colheíta
supere as melhores espee
tativas, particularmente na

região do Chapecô -Oeste.
Adiantou O ífuipetor do

S. E. T. que está provide�.
ciando a cessão de trilhadel·
ras rurais para' os munici'"
pios de Campos Novos, Ma·

fra, Itaiôpolís, Curitibanos,
São Joaquim, Turvo, Urus"
sanga, Araranguâ, . Río. do

Sul, Porto União, Lajes, Ca..
pínzal lO outros. Já recebe
ram trtlhadeiras o Núcleo
Tritícola de Curitibanos e o
Posto Indígena de Chape
cozinho.

As
das

te bem. ti somente em cinco me

Ses e meio de sua, as3inatura o

Brasil recebeu jã. 1.200.000 torre
fadas em trigo, Quota esta prc

vista para 'J primeiro ano (l() vi

gência".
ORLANDO LEITE

BUENOS AIRES, CUP) - Es

tá sendo aguardado dia 26 uo

corrente, nesta capital. o 11UVO

embaixador do Brasil; si', Odanc

do Leite Ríbetro, que chegará
por via marítlma, O novo embai

xador substítutrã .) SI' J-03.0 Ba-

tista Luzardo que regressará \1<)

je, á sua pátria.

VENDA DESTE DJAJUO
NA ENGRAXA1�

PONTO cmc
.

negociações e tambem gra-' t1'os tenl10s - revelados pe
cas à dcdicacáo e ao "élan" los nossos interlocutores
.::__ não posso empregar ou- brasileiros.

,

P R 0- f,� S S O R- E S
O Barão V011 Meltzen dis·

L se que aproveitava a oca-

sião para agradecer igual
mente aos nosSoS. amigos
brasileiros, ao Governo bra

sileiro, notadamente aos

membros do' Ministério das
Relacões Exteriores que pe
los s�us serviços diligentes
nestes dias ajudaram-nos a

obter este resultado,

\1 H. e C. AZEVEDO II
I lte:. DO MinJ""no tia . .lil'hloa- t
�,o o Saúde: Francb, -Pftrtng-u1!1I, I
IngUê.s, MatemáUca, Er-!loCra.fla, I
I Datilografia, Conl!QIOlldellela n
I II GeOKrafta. II
I Rua. Eng!:nheiro Rodolfo Fer- I
I raz n o 89. -- Atra-vessa 1
"

B;,co depoIto da Illua MarlUlltJ,la, II

I tIa Alameda Ri.o Branco. I

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS

l\leu quel1ido Chefe 10 meu grande amigo Dr. Getulio.
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No p'eríódo 'da terce. ás 16 horas duelo gigant�scc- entre os' sextetos do Olimpico",� sab�tiúa; 7sporÚva de I as .pelejas }Jl'ogl:amadaS p�-) ras e em tonto dos quais sáveí= nÍt'etos pelos sexte- e físico e técnico, para SUS-, fluir à quadra do Olímpico.hoje surge corno uma das ra hoje reservam' as ma.s 1 passaremo sa tecer algumas tos �o G:remio Esportivo O· tentarem talvez a batalha llogo mais à tarde, pura :imais ePlPQlganres

destesl
variadas sensações, pois in- � considerações. , lL:':lJfco e Sociedade Espor- qu_e venha a apontai' o cam- j compunha!' ?c pe: LrJ i1s.1an'últimos 'ü�mpo13', no terrc- discutivelmente terão como � Certame de volei mas' t.va Bandeirante de Brus- pcao da presente tempera- I ces da elctrizanto p.rrt.da.no dos desportos amadores; protagonístas equipes de re- . cúliuo da LBA

, I que, que vêm se empenhan- da. , Ipiranga x Guaranínotadamente rio que se re- ccnhecida capacidade téc- Tendo tomado durante i do árduamente na decrsão I Assunto bastante cornen-
l��,iona com os>esportes da nica, cujo prestigio, �pór sí- esta s:=mana toda� as <pre�-l do C�mpeonat de 195�, CO" j�;stão os brusqucnses com ." tado nos meios l(!sportivosrene e da cesta. so, recomenda bastante os cupaçoes para, evitar

posSl'11ocarao
as mesmas na,', qua- meio camínno andado ruo locais, da mesma forma, �,

. Para" o COrisÍ<:i_eráyeI nú- espetáculos que' teremos a veis surprezas, submetendo dra da Alameda Rio Bran- mo à conquista do ütuliJ � a visita que esta noite fará
mero de, fans do..•voleiból:j oportunidade- de preserr: seus voleibolístas a íntensi .. co, esta tarde, às 16·horas, Cm consequência do revés, a Blumenau o magníficoe bolaao esto' desFá cidade ciar, d'entro de poucas ho- vo ,treinamento, os rcspon em ·excelente estado fisico sue impuzeram ao S('U ád-I quinteto de bola ao cesto do

"

versá rio sábado passado, Guarani de Joínvile, cam-
.

".',' ·tli'tlçlarlo. de Orusque por 2 x O. Os rapazes blu- peão estadual de 1953.

L
',. "

. -,
'

.

I"»
", -,.

-'

b·
.

_'

d 1 B F
menauenses, sabedores da Os bugrinos aceitaram o

00:0·8 ,VJªU'em 'ara.'.o 1.-caIDpeao a I • • ���r�1;:a so��!PS���a�l���I��: �Ol����d��: 1l1��:::���'��O�
" III

. tentarão, com o registro de Esportiva Ipiranga para u-

,,� p.,ar·:4.··
.

·s. ".1da""'r" ê'e·u' 3- compromisso 110 tstaduaJ ���o����e�:��l��, S:�U��i�:� ��,� l��el��:����O��� ��:j�
,"

U ,m .: 1),. L gcnista e com elE' �ravar u- desenrolar irá, por certo, e-

Pelo Camp.eán�to C�fari-Ilhor técnica dó sexteto do . e seu inicio se�� às 1� ho- .goais de penaltis e um de

I
111a �e��ei:'� pa:·t�d�, ���1 mocion�1' � ;od�:.cr; aqueie�nense de Futeból, ,ora em bandeirante,' que mercê, de ras, conforme rora designa- 1 e duvid O ' . possíbilídades de levantar o que par� la Se dLl",.;em,.na.

.

do pela L'B A.,
'

! anc UVl oso. movimen
,penta-camp�ona.to, , ex.'pectatlva de ul11.a luta a-orealização, ser� 'trava�o do- uma técnicâ bastante práti ' .n

\ '
. ", '

,

d ti
• t'

,

__ .'. ...:._
-'

(ConcIlie n,t 2.3, página letra L) Grande publico d::!vera a- clrrada entre os fives locaimíngo .vindouro, em Jbaça- ca, Vem ren end(l sa JSla0-·
,.ba:, <) encontro ','entre Clube riamente nos últi.::n0s conr Em smtese, vanlOS apre-, "

,

Atlético
,;

Carlos' Renaux e, promissos� 'As equipes for- sE:'ntar detalhes dos dois co-l '

Cruzeiro Atlético Clube I maram assim: BANDEI- iejos em que o C. A- Carlos, BANCO INDU'STR1A f (OMEiR(!O DE SAN1 A (ATARiNA S. A.vencedores da�r�spectiva� RANTE:
...Hortman�, Wer- Renaux tom(/u parte, pelo Ichaves, nos pr,meIrGs com" ner, AloIs 0, Moaclr, Her- Campeonato Catarinense de í

_ Matriz: ! 'r á J A I'promissos. que disputaram I bert e Borba. ," Futeból.
. I.d?mingoúltimó: Não,se co- �OLIlVÉF��CO: Tico, Bebe- Jogos efetuados: 2 - Vi-l finlll'ce ao cel'to qual o meio, to, Zé Luiz, Nadinho, JrJsé tórias: 2 - Resultados: Em 'Ià.� transporte que será usa- e Kretzchmar Juizes: Brusque, Atlético 9 x União,do pela qelegação 'tricolor, Reaato Benito e Acarí Pa� 3; Em, Presidente Getúlio: ,para ,condução dos s(�us jo- checo,

.

Atléticó 7 x União 2. Total igédores àquela cidade do - - - de goals pró: 16 e contra 5.ceste catarinense. Sábado vindouro, h{)je O ataque atleticánO tem si-Outrossim, podemos in- portanto, terá lugar em do o mais lJGEdlvD do camformar que os altos inenL- Blumenau" O segundo cote- pêonato, co'm 10 tentos.:res atlétic,:ll1os estão dlspos- J' o 'entre as 'Q'uas' agremia-' ,

Os <:::rtilheiros mais em e-' Itos a fretar um a:viêi6 'espe- çóes que ora disputam as
ciaI para locom've'r' s'u"a em' , videncia do, time tricolorfinais do ,Campeonato, de -

O
. .

5 P tbaixada' Aguardaremos, ' sao estes:' tavlC.' " e rus-
, Voleibó] da L.A.B., respec- ky e Aderbal 3, ,Tolne 2,

,.

tivamente, S. E. Bandeiran- 1sne1, Tale e PiloIa, '

comte de Brusque e G. E. Olím- uni t'ento cada.pico. Do resultado deste O arqueiro Mosimann foi
préro poderá surgir o cam- ,vasado 5 vezes, sendo dois
peão do Vale do Itajaí e que
estará apto a participar do
Certame Estadual dessa
modalidade esportiva do
corrente ano. Leva o Ban
deirante a vantagem de
contar .com uma vitória,
tornllndo-se, mais." fácil a

conquista, do cétro maXlmo

destas competições 'em rios
sa zona·

O prélío de hoje está Ill.ar
, cado .para a cancha do' G.

períodos lJastanle dis,tü1Ío5. .

trúrÍos em direção [1 rneta de
A atuélC;ã.') dos esmeraldinos .Juea, :ml1cdÍl'do 1 iVeSSp.1YI os

F,ath,fez plenamente ii dirC!;ib mesmos ]ibcrdad!! p<lra atirar, ....
CLIN�CA Gf:RAI. ---h�en;ea e ar::; lmmtores da Y :J que ccnseguir<:lIll fazer de

Especialista em DOf:ucas de Criançagremi<fçiio da All1l1'E:(k, Dl!qtl� I Lnga dislémcÍa, IA rigor, Ju-

I
CONSULTORIO: Floriano PeÜ'�.to, 38 - 1. andar

de Caxias, uma vez qUe sr.l'la ,:::a não foi chami\do umR vez

I Fone: 1 Hl7
absurdo .exigir !!rr! triunfo 3iqlK'l' a illt Tvil' ,�m j-�,gad�5 RESIDENCIA: Rua Paraíba ],70 -- J!'one 1074
cDntra LI r�prç3('nLI(;ún caxi- di" perigo p::ra suas n�de5,

-

hOEH(,AS DO fORA'
-

Oen:::e, hí em seus domínIos e A dianteira paltneil'ense, enl I�.aI ....' ÇA
ainc�a n!ai5 lUml préllo sob a suas dc�cidas e contra-alaque5, f DIL eARVA!,HO
luz dos reflet.orLs, a que est(i Gempre confundiu a relaguill'- (El,_,drucal'diog!'aüa}
l:;01.\CO habituada é1 ma'oria da caxicnsc. ch.'?ganrlo mesmo Tratamento de n.:ui"osas·:'__ (P!'iicQtl'nlpia)

Av. Rig Hl'alH'll, Li (Sobradol - Ao lado do Cine Busdtdos plaY"rs alvi-verdes. E' a in,mgurar o marcador, I1L!lll !

I}�m írizar, ainda, qúe não hú lance em qUe,D:H'ci ó:erv'u sa-!t.ermo de cornparação entre o dinha no bico da Er,md.,; área',plantel de que dispõe q elube alvi-negra. O extrema v:rou
joinvilense e o do Campt'ão 'do se rápidameni.e, <;urpl'cenden
Cei1tcnário. Aquele eXIge uma do Pucini cem um tiro alto ,f:

folln ,Je pagamento nunca 111- vj,�lento. Ao faltarem quatro
'i.eriot a 50 mil cruzeiros, en- minutos para o encerramcl1�()
quanto o segundo é ,e,:;nstitui- do 1.0 tempo. com belíssima
do de jogadcres (Jue m.da '"cp, troca d;;o rasses os diallt2ir05
pzr�eb!Cndo e que defendem a locais, fOi':lD1. à frellt3 e Simo
jaqueta pzriqui1a. pelo menos ne, cempletamente sú .(Uant:� Isíé agora, "por amor à a1't,."', de Juca, t·mpatou ,) maLch. E
Vale acentual', alénl do mai., preciso salientar qlh! llO :nici.)

Ilpresentou o Cax'ClS dtla.' no· deste período J'o1;as deixou o

vas estréias: os ponteir,�s di- campo por ü:r se contundido,
reíto c esquerdo Reis e N{Jl'- não mais voltando.
ginho. O prÍI1ieiro é. ba,,;tante Grandes eram 3:5 ;:'spel'''n'�as
conhecido de to{los aq lIcl�:, dos alvi-verdes par::: o ytTio
que acompanham o desenrolar do derradeir'G, lllas em seu co

dos acontecírnentos relaCIOna rneço, ao salvar uni tenta ccc
..

d,�s com o fute'Qól carió'�a' Co I to, Juca recebeu violC'!)ta bo

paulista, pois integrou em 52) lada no estômago. ficando d,�s

�, I) onZe princlpal do Baneu, maiado alguns illll1ut,)S. Sem

� trHllsferindo-se ma's tard2�p�'1 condi�ões físicas para cClnl i- I 1§ I ra o xv d,e Novembro de uau,

I
nuar Jogando, cede:u seu pos

�I onde, no inicio do campecna- to a Itinh.::)· Esta l1'odiEcaçi'io'
1f!1 to !lauli.sta do ano em curso, preocupou bastaníe os cam

I� tirmeu-se como ,um de seus

I
p'Dnentes da, defesa esmeraldi-

1_" ,9l'!ncipais a:tilheirqs. _

03 dir'i-
na,. os quais se preocuP,andoi":::.tes ;ia v • .:!e-C'ampean da L maIs corn o ,trabalho del.�n51-

" J. D. foram buscá-lo para .:m-- vo deixaram os homens da
" ,

frentéU' os palmeil'enses. com 1'rellte entregues à sua pro'
o que aum.entou a agressivi- pI:i" sorte, Veio ;) segundo
dade da vanguarda alvi-ne- tento do Caxias, SGb protes'
gra. 3)0'5' ReiS realIzou joga- tos dos blaiers esrncr aldinos·
das espetaculares., po,is Norzinho {é-lo ccm Ç1

NorzinllO é IJleménto ba�l�'1' mão, cIDl\,mdando um centr.)

te conhecido em tO!],,-' o Esta- da dinÚia. Istu [,flrmdllLs

do. nó anos vem .iogando pdo r,O!·.l1.!C o pf.)prio ;wlol' di)

FerroviárIo rk, Tubarão e já ;zoal confessou �! rpp,')l'tagPID
formou na seleção Inrriga.. ter mandado ,.I pElota ás r,;•.

verde de 1!J4D. d2�; de l.naneira ilíe\bl' O n\.::::.-

e Bandeirante lO
, "

Fundado em 22 d<ll ji'evereiro de 1935 Endereço Tele, "INCQ"

.. Cr$ 50.000,000,00
40.000'000,00

Capital •. .,

Flmdo de Reserva
. . .. .. .'.

90.000.000,00
Total dos depósitos erIl 3] :8:5��, lI1ais ae 786.000.000,00
AGENCIAS -E ESCnITORIOS NAS PltlNCIPtUS t"ltAÇ,\S no ESo

1'AUO OE SANTA CA 'l'ARINA, NO RIO DE Jt\NElltO E', CURITIBi!'

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMEN'I'O DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAl\1ENTO DA PRO

DUÇÃO

(O M CHEQ UE

Bem impressitlna�o ·ficou o publico desportiva de
Joinvile com o Dese uenho. do li e Palroeifense
Revelando '8centllados 'pro- noite eontra o Caxias, imprc:;

gressos técniC-:_1s, o conjunto do I sionou muito bem à platéia es'

p�lInier�s�� I2m1:m'a perdendo

'( po�ti�a d�quél;;crdadé, cl:üncloern .Joinvik: por 4 x 2. 11 J in- de pc Rpos uma luta b:15tante
termurúCipal de quinta-feira à nteressante, a qual teve dois

.' .,

anIVerSarIO

: "Oferece aos seus disti�tos freguêses em Iodas as comp'ras de va-
"

-,'.:

tomo motivo da
,

';p����g�em' do seu to ani�ersáfio de fmur�çio.-
, ,.t;';;'OSprêmios, qüe serão 'iorfeadôs dia 1'8 de Novembro, no (ine
<Blu�énau acham-se eXiJosfo's nas vitrines de MODAS {HAHEL e são

" :.
"

'.' .�_ A ....
:

'>01 seguintes:

1,,0 Premio Um ta,saco: �� pele

1.6 Premio Um belo Vesn�o

lo Premio Um faileUf de linhq

mo Norz'nl10 «;::sina (Ol! o t'�r.

eciro g,oal dos s,w', estab,�le
(�endo -o SCOl"e de ê-xl, o 'lu, J

tràduzia, com íic1elid?de, <t

i)ç.f;b mLlÍs del;C:!l1'.Tita do ,;'1"

Nunca se poderia ('unt.es'!.,,]'
fl t.riullfo d,,!> johívilenses. Foi
sequéneia do trabalho supe
canclv', príncipaImen1:� na fH
·Se complementar, quando tée

rio!' de s:cu quadro c!entm da
nic;_1 e icrritorialmente dornl�

imdos () Palrne:ras, cujos lnte
grantes souberam batalhai'
t:om llotável espíl'ito de luta,
,-nr>udo siTia t'l'Sistl'nda' �i-CIS

(�';H-ilion;�rj,J�';�� .. l!"""oi ]10� 'pt.iJn��j�,
!'o::� '15 mi1!ul:os 'lUG a !,Ul'mH

bltunenaueiu.c desempenhou
se magníficamerite. Defesa' fir
me, impedindo ioda e qual-

�ó%íiIiíi '�r__ -��
bntrad dos �vantli!s con- (Condue mt 2,a llágina letra;f)

, \

Visite I· XlhS.
��ern t;P ('nl.rt�sf�!." d(: 1{1fh)

f?8bneirô3,u :lÍl'a-atacou
I)a!:;l \VUl'rg-es, "P oveilando'
S� de UI11;a si',l' ,Çáll confu:õd
.3 h�'c;.t d�_I arr�q ('ai-::ô=-ntie· cht'·
tar seül fI.pelaçáG. �,;o.�; !ninu

to:; fina is, (_'{l h.;!c,';; rido P2;:1c
trás uma bola <lUa, .De [,uc"f,
c)t'u certeiro pass;� � Euz>!'b,o,
ctrio ;;1"111-1'1110 íni \'iolenll',

li
.noite, ' ltoupava

e [onvilense. . I dos Espurtcs, onde medirão
Este último é a rnu ior iI-

;

Iurcas com a famosa repre:
tracâo da nóitada, já que sentacão do Clube de Rega
procede de um centro espor- tas do Flam·.:llgn do Rio
tivo onde o,bola ao cesto a- �.(.�i�'.,:"
tinsriu elevado nível técni- Iriterossanto cotejo preli-b

_. .,

co. E' bom frizar. ainda, mmar esial'a "I cargo das e-
,

.

lju ipes sccundárràs das rries-
c,tle os 'visitantes, def'ron-"

Illas agremiações, devendo-tando-se (!OlU o::; "amareli-
se anda informar que apósnnos", mais ainda poderão a realização dos dois espetá:ajustar suas Linhas, com vis- .

culos haverá no galpão si�
tuado junto à quadra ipí
ranguista uma reunião dan
sante.

tas ao difícil compromisso
que terão pela frente no

próximo dia 15, no Palácio

Inui·cador Profissional
D e n 1 i s t 'o S

�--------------------------�------------------,

Doença� de ScnlHU'as e Opcr .."ót:s. Ralos X
C\)miUltório: Hospital Santa Catarina.
Consnlta: nas 9,30 as 12 lwra.'l t� nas 15 ás 17 horas.
ItesiJÚllcía Rua 1\1al't>'cl1al l"lo.riano Peixoto. 253 _
Fone 1258 (em frente aG H051!ital Santa IsabeD.

H j) D' O B � T
:. �\ J í

crftURGIP�O DEN'lISTc:;"
AO LADO DOS CORREIOS E 'l'i!:LEGRAFOS

A' ALAMEDA UIO BnANCO N. 8

Médicos

D R. � ( A � L O S 6 () f F E R j E'
CLINICA GERAI, - C1RUUGIA

CONSULTORIQ: Rua 15 de Novembro, 595,
Fone 1550 - (2címa da Farmácia Glória)
ATENDE CHAMADOS PELOS FONES'

1196 e 1633

DR. T H i L {)
C!inie'oiS GerZL c Operações no Ho;,plta! Sta. Isabêl.

EspceiaEsta f::m Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado ��a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pe�as Ondas ultrassonicas.

Ir! i�' D I C O

,----------------,------------------------------

no
::.Iii.... GEBHARDI HROMADA

MOLF.STIAS DE SENHURAS

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTtmNlil,S

OPERACOES . ONf>AS CURTAS
Consultóri'{): i'ravessa oi de FevO)reÍro, J

F()n�s; H33 e 1'226

:Especialista em alta Cirurgia e <Il'ençàs de S�nhorall
Consultas no HospItal Santa t_;at,l:o>rma
Das 9 às 11 e das 151/2 As 17 hs.

_ BLUMENAU - HOSJ'I'I'AL �AN':rA CArARINA
o,uvmos - NAUtIZ E GARGANTA

L1\1STITU'I'O DE OLl�OS

...... DRS. TAVARES e HEUSI- .. -

RUA XV DE NeV., 1135 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUM
_'- DR. A. ODEBRECHT. --

IB3!dloterapla - ,Ratos-A - j<'l.8!,aterapla - Metabo-

'I
Usnt& - RESIDENCIA: Rua 1 de Setembro, 15

....ELEFONE, 1441

-----C-l-IM",--'C-A-OE OlHOS-�---Iou-�r.mos - NAIUZ - E GAKGAN'l'A - DO
'

! DR WILSON SAN'I'H lAGO
'

ll!a."l.t"ll�" da l,I'ac"-lldade de Meálclnil> da Untvenlllade ao nrlil�U
CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 hora..'! e rias 14
ás III horas. - COi'>j'SULTO'RIO: Junto ao Hos.
pital Santa Isabel

Ad'vogados

D R. ADEMAR LUZ
AnVOGADO .

Atende em ql!J.l�qu()r comarca do f;stadl>.
Rc:;;idhwia: � Rmt Paraná, fi -- }!'our" 1602

EsurHório: � Rua 15 de No.'cmbro, :l·HI - F<mfl, 16(1}

JOÃO DE BORBA
ADVOGADO

sflr!f.õr!u f' !'mdr.ll'lleja. ?tma XV d� Novm.nbrl), DOR
LUJ\1ENAU =-"�-� 'l'elefmHl, l!íGíI

ll'ONE - HHn

DR.

ESCRI'l'ORIO:

�

6EORG J
AJ)'VOGAJ)O

IHOTEl. HOLRTZ BLUMENAU,'

DR. HERBERT

UlMÉR lAFfROtH
CORRETOR

Rua Jlal'anhln N. 2 .�-� rU.lT"-llIJ!NAU

Seca

I
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Casualmente, o reporter
deste jornal se achava em

-Jaraguá do Sul, num pos
to de gasolina, em compa
nhia do sr. Waldemar De
wítz, no automovel do qual
'viajavam de Joinvile para
Blumenau. Em companhia
desse senhor, foi das pri
meiras pessoas que atingi
ram 'O local do desastre, si
tuado a cerca de dois qui
Iornetros do centro da ci
dade, onde a aguardava um

quadro verdadeiramente
trágico. Num raio de cerca

de mil metros do centro
das explosões, espalhados
pelos pastos e quintais,
viam-se pedaços carboniza
'dos das vítimas do horroro
so desastre, constantes de
braços, pernas, cabeças,

RIO, 6 (Meríd'onal) - As Não acharam os corpos quilometro 34 da Estrada Pre-
autoridad.�s da delegacia de O delegado Halo Baroní de- sídente Dutra, quando passe-
Nova Iguaçú já conseguiram terminou que alguns de seus va em seu automovel por a

esclarecer o duplo homicídio auxiliares se drrgtssem à quele local.

CE�AS �E HORROR ccorrido na madrugada de on- "boite" e esclarecessem o in- Uma caravana policial ru,
tem, no ínterícr da "Boite cidente. Aconteceu' que ao mou para a ponte indicada.

Com a chegada das au Azul" localizada na Estrada chegarem os policiais. o esta- encontrando Os .corpos. Estes

toridades, iniciou-se a re- Presidente Dutra naquele belccímento estava às escu- apresentavam, perfurações
moção dos feridos para o

municipío fluminense. raso As meses e cadeiras ar- 'prJduzielas por projetis de ar-

h
Dois homens foram assas, rumadas em seus lugares, o ma. de fogo. ,

ospital da cidade e reco- sínedos na "bote' durante assoalho lavado, enfim, tudo As vítimas foram identifi
lhimento dos pedaços hur um conflito e seus cornos Jc , na mai:r tranquilidade nada cadas como sendo Manoel de

manos esparsos pelas adja- vados para um local distante revelando que pud�sse' ccn-. Oliveira Campos Filho, estu

cencias. A' esta altura,
um quilometro. Um dos par- firmar a denuncia- Os investi- , cador, casado, de 32 anos, re-
t.cipantes do conrríto, tolere- gudorcs retornaram à delega, I sdcnte na rua Sétima sem

grande multidão enchia a nou para a oolícia avisando o ca e tudo parecia um boato, I número
e Jorge Ferreira Al

rua Abdon Batista, no fim que havia ocorrido, esclaro, quando àIi compareceu o sub- fena, que residia na rua Man
da qual, num pequeno be- cendo que dois cadáveres €-;- delegado de Itaguaí sr. José tiú n. 208. em Irajá.
co denominado vulgarmen-

tavam estendidos naquele' .es- Bento, que declarou' ter visto j Revelou a identidade

�iiii�������.iiiiiiiiiiiitiiaiibíelleiiciiiiimiieiinitiiioii·iiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiidioiiisiiciairiPiois.s�::'�b�u�miiaiP'i::J�n�t�e�d;O I
das criminosos

'
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I O delegado Italo Baronj

I· L AV O U R A M EC AN I Z A D A AO A L CA N Cf DE T O DOS
: encetou dilígencías procuran-

SENHORES AGRICUVrORES !

APROVEITEM A OCJ\SI1\O E ME
CANIZEM SUA LAVOURA ADQUI
RINDO UM TRATOR

"W A T E R L O O"

COM TODOS OS IMPLEMENTOS
POR APENAS CR$ 54.900,00.

NAO PERCAiVr TEI\IPO

DIRIJAM-SE N

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

com
•
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ela-
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•

Rua 15 de Novembro, 92� Esquina da Rua Padre Jacobs
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Discute a Assembleia Legislativa
orçamento em lace da Constituição:

Judiciosas' considerações do dep. Julio Coelho de Souza
FPOLIS., 6 (A. Mercurio)

I
possível admitir diversas das l Ha um aparte do deputado presente exercício foram cons

- Indiscutivelmente, a dís; emendas apresentadas, nas í Tenorio Cavalcante, o qual a- truidas mais duas res'dencías,
cussão da proposta orçamen- quais se destacam verbas do I centúa que tais euxílíos pode- donde as maiores necessidades
tárla ,?ara 1934 está oferecen- total destinado ao Departa- riam figurar no orçamento. para as obras do ano próxi;
do debates Interessantfssimos- mento de Estaradas de Roda- para futuramente serem so'li- mo.

'

De um lado, a preocupação' gem, para se dar auxilío aos' citados pelas Prefeituras, .mas Não cabe, assim, a estranhe
de grande número de depu- Municípios. Refene, no caso, o nobre Iider da UDN respon- za do deputado Cássio M�dei
taô:s, elaborando e�en<!-as emendas refe�entes a au�'li;s de que sería orlgtnalíssímo 1'03, quando não. compreende
com que atep<;le.r asprraçoes para a �refeltura de TIJU� s fazer c.onstar no orçamento, que para pessoal variável se
de S0Us mun.crpios, pr íncípal- com o ilI� de levar a, efeIto, determinadas ver�as para �C' prevejam 14 milhões mais do
m�nt? _por mero ?� larga dís- obras de interesse coleívo-

e i ag.uardarem �a�aImdades pu- que neste ano. Naturalmente,
tríbuiçâo de ?':XillOS. De 01.1- Respondendo aos apa!t s ' b.!lcas no prox1l?-0 ano, e en- maior verba para pessoal va
tro lado, er íticaj, sobre este �ue rec.e!=,e, em que se salíen- j tao �e�e!n ple:teada� pelo:> r iávcl significa que o 1ano
ou aquele aspecto da propos- ta fi utüídade dessas obras. o Municíplos. Tal previsço se- ck' ob�as m 1954 abra�ger""
ta. Poucos. entretanto,. se tem deputado Julio Gn,lho de se«. I ri� altamente inj��tificável e m-aior �x'te�são quÚometrlca :
preocupado de cxanll.na� _

H za. sempre _com firmeza na

I
nao pode ser_adrnitida. maior vulto de cbrus de arte

mat:l',t'.l a 1.HZ da Constituíção. '-'�gumc[.z.taç.aQ, �sclarece q,;,e C?m. relação ao probole 1'0' de modo a deixar melhor a a�
,
Apus a Importante questão nao esta discutindo o mertto dovl�no. Ja qUe o orçamento Il'�lhadas as nossas rodovias�

de urdem do deputado Celso das emendas, mas apenas a I conSIgna para o ano, soma '. '

Ramos Brancoa. coube ao de- sua const tucionalidade. I bem maior, acentua que no

I
'ldl,nbc;m o deputado Enedl-

put.:'do JuliQ Coelho de SOll_
no RIbeIro f!l�o.u so�r� o pro'

�� /�������s debates para (�-

Relaço""'es m a I- s estrelltas' ���:c:�,:d�:�ar:%:�:anct;ll:
Assim, na 'seSs':o de ontp.m. ' I tê� por fim tira� mais de um

tomando por base numerosas .
mIlhao de cruze'ros do , De-

emendas com que se procurd

B -I F I
partmnento de Estradas de

desLaque de verbas no sentido entre o rasl e a rança
ROdagem:.. para outros fins, O

d,.. lhes dar a In3is v�riada orador nao compreende que

distribu'çã:J, o nobre parla- I tanto se critique a s1tuação
mentar situou muito bem D PARIS 6 (UP) A A'

. .
das n�ssas estradas e quando

qt�,:!:{tão quando lembr·:u o ar-
_

'
. .- s re- , tem: enhdad;� fOI orgaUl'

f
o Governado:>!' ,pec�::! reCl1rsos

tigo ] 07 da Constituição, pe- laçoes.maIS estreItas -entre zada por um grupo de fran- �ara r�elhorá-Ias. se procura
lo qu.al se infere que o E�t�- O Brasil e a França, dentro I c�ses que quer desenvolver

tIrar tao gr�nde 'parte desses

do su P?d.e. prestar auxIlio da estrutura das relações vinculas com o Brasil 'Cm', recl.!rsos. Alem dISSO" o D· E.
ao!! mUI1lClplOS çm casos de

,
. .

R. e autonomo e as verbas a
. calamidade oública oe UDl3

entl e a França e a Amerr tedos os setores. I ele destinadas decorrem de

v�� solicitê.�O l?elos srs. Pre- ca Latina é o proposUo O presidente provisório dí.spositivcs_ constitucionai�,
fCIL�s MUlllclpals. fundamental da nova Asso- da associacão é o sr SlIvain ri ,rta,nto n800 podem 'Ser di-
Dl"lli,e desse dispositivo . _ "

'
,< mll1Uldas.

cl;'ro da nossa Lei Magna, claçao França-BrasIl, cUJa Mance. correspondente na ,_ - - - _.- _.;.... - -- - - -
- - ...., - - . ,

l1Cl'gunta o orador como é fundação Se anunciou on- Franca da Academia d,.� Emnreza forcoa e Li31 Santa Calharãn,a S. A.Ciên�ias Políticas e Sociaís, f4

P te h d s- P 1 S- b AVISO DE INTERlWPÇÃO DE ENERGIA ELETRICA

rossegue a I ampao a f�n;j��or��:oFe:�a��mp��� A "FORCALUZ" (:o!YHlnica que no DOMINGO - dia

I rin, diretor da revista pu-
8 de Novembro c': ú': nte, das 7,00 às 11,00 horas· não havlJrá

contra U ttlogo de aza
blicada pela Câmara do Co- ����r;: i��é:��c;� nas linhas de distribuição que servem os se-

, ,r mércio Fl'anco-Brasileira; RUA'1 DE SETEMBRO (da Of'eina Froeschlln até a rs-

pi'ofessor Serge Debar- sidencia do snr. Carlos Rit�,'ó?r).

'Em obediencia às determinações do J\i'nisiro da JusU",a., bieux, correspondente, da RUA S· .JOSE' (da esquina com ,a Rua Sete de Setembro
,..

d'
..' até o Cemitério Católico).

da D':.legacia Regional de P:lícía yem agindo, rigorosamente, Aca eI:li'a Brasllelra' de, RUA PETROPOLIS c
no sentido d'e se pôr côbro à criminosa prática do jogo de Ciencias Políticas e Sociais;! RUA VITORIA.
azar nésta cidade. Na sua c�mpanha de repressão à jogatina

e Bernadette Buffet da su-' por m::tivo' d:e modificações da posteaçã'J' da 'rêc;c de distri-
dc.:;eníreada. () De12gado Joã) Gomes não tem dado tréguas

1 d P AI' d buição na Rua 7 de Setembro.
ao;; que persist�m, abustv?mente, em desrespeitar às leis re- cu:sa e arto ...� egre a Bl11m�nau, 6 de novembro de 1953.'
"Press'vas. Inúmcr�s jogador?::;, profissionais têm sido chama- Altança Française. ,EMPREZA FORÇA E J�UZ SANTA CATHARINA S. A.
dos à DRP para prcst&l' declarações no inquérito policial
m:!J1dado instaurar pela Delegacia de Ordem Soei,al do Es
la(:o.

S2gund'j d'eclarou à reportagem dêstc jornal. aquela au"

(Oridade, os indivíduos que vivem do jogO nésta cidade estib
pr )curando escapar à ,;:;ção da polícia, usando de ardis, reu_
niudo-se em casas particulares, como o melhor meio de iludir
a boa fé da aut::;r dade po-Ucial, ao mesmo tempo que, com
ês",e Objetivo. servem-se da prerrogativa da lei que prescre
ve a "não violação' de domicilio" pela- polícia ou outra auto
rid8dc.

Apesar cie tudo, de qualquer forma. a policia local pras
l.J�guirá na sua tenaz campanha de repressã,'), a'J jogo de azar,
'I' tonos aqudpl'i qu(' fO!'('m "n�()ntt':1r1m: jog:;mlü. :lcl'ik. puni
dos d� acordo com aS leis,

OFORENO

_ -".......

....... IC ,.,....alH ,•••• 1..,

..�"
.. IIUI61" \ltllJ I'

•• SI"J lUlU; l,

Novo incidente na

Terra Santa
TF';L AVIV, 6 (UPó ,-- (.'I p;

vemo ísraêüta. declarou hoje
lU') um g.rupo de arabes da .Io r

dân,lu. atravesaou õntem li fl")u

,tcira. !LUrando contra. uma 'illJ"'
lrolha, bl'aélíLa u mat,ando U:ll

A EflCIENCIA
do anuncio acha-se di
retamente ligada à ci:r

culação do jornat. A NA
CAO é o único jrgão d!e
éirculação diária que pe"
netra na maioria dos la

reS do' Vale' do Itajai.

ense.

O gesto al tri.üstico e g�
neroso das senhoras cató
licas foi recebidõ com mui
ta simpatia no 'seio da po"
pulação católica de Blume
nau, cuja contribuicão ex

!pontariea muito co};tribui
rá para incentivar outras

Esforços.em pról do
desarmamento

NAÇÕES UNfD:/I,S, tí'it'" :,' I"fue. Q (UP) - Quatorze paí<,c'
tencionam dirigir hoje) U,�l ar""
lo â.,:, Nações Bnid!l;l, para "lJ'.·

Pro!-:siga. Clll S',P13 e5f-!Jl'·�o·(
pró! do dcsa'l'mamr:llj:.j ,�> do ';rn.
,

ole da homba 'd:l 'hi:lrogênio.
l\'e<se sentida, o"!Ionillstro de g.
tado bxitânico. SeJwYll Loyd d'!
verá apresentai' uma resolu<:ão
qU�ln'd() a comissão l'olWca, I'''in,
eipal da Assêmblé.ia Geral
ONU inícínr sou dchn.í i'
Hnbl'C o desai·m<t.l:Ocnto.
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